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53-0 0 
 همذ 7 يدا

 و او ع هاؤمواكلانازشالعزاتا 2 دانا ايليا ْ

 ديس مساوصاَ قاتل اير هتف احا نرجوا زب مت انكزم [كيزم مجول قل هقياشم
 ال ١ : نيام لاق 00

 ا 0 ا ديت يد تير كا

 |١ هبات .هانؤلا قال عرشه جل ينام «نومعس لذ ينال تمنت 0
 1 قله تيل داو لافت هدأت ترس اف #اهنيو هيو وخ انمصتل خازم اهيؤلخت ادح

 | هدو بطاتو اك ةاؤلا اللا كل را تانج دن ||
 ْ كناكاترل كل ةالواف بقانلا كرو ةجركاؤاتو و-.تطمزفوعت اق هب نلت فو انا
 |١ عمركم 3 ر5 تاكو قاتلا اننا ةملقل او ةباتبق ايساك نا 1

 ا عكاش قمل نم هللا هزل نمنل اك !اهتسورعم تكاد ئالخالا هني نئلضالا ع ٠ ١

 0 | | قانب هنو شجي هكتلاروذ كرافت اهيينب5 تاهنرع ءاتنماكتتْس نا ||

 مذا اخاّتبدم ناتلاؤ هل وكت دلا تم يوت ناحل ككزاذ اهيا هنت اطعم ا

 لملك قلع اهشلان“ تي +.كاشلا كلذ ناك نلؤلازعكتلاو ناك كم همست ا
 ١

 ] أ دز وتاب قاغلاو ةعرشلا دكان ندا نت لا معلا قدري يرمصع

 ]| منيب اهككاع حاتم يربو ياام هتنلاوب آن ع ةرزمع مونملا قيطناف
 || 5 اع مازعوفاثمزم انش ا ءاتختسا اهعاَر نوكسو كرك
 || صرت ءيطاصاو ا دايز داناعيد فيزا

 ] زاكاذا ةقزعنانالا كويام ةيتزعيا علال , تانغتلا زدت ةطسلوب ديا
 ل 5 "انيللاال نظلاوهانا ةطساو» 0 ةنإغينقداص | || ْ

 ١ | تاك ضان :مساومإلاعت هتلالؤا دخل نائل ودكم تظاوا ١ اك يجحل 2

 نا ةيساورا ايك ةجرتف ةرتيل ول قنمئمنلا هَحَر نوصل نانيبا يخل | ا ٍ

 | اك حس تا حتما متل طخ



 1 | ةلخاؤ امل هيكتور ج تق ؤعوتتع حا تزم ريع هل نبك زوج يعقل تاتا تالا ١ ا

 أ هدو جمع ' هوت : هيا 1

 | 10 4 2 اللا هيلع ع صحم ا

 اناره |ضسؤ اق «امع ثقبا اموَنَو تومامودو 5تنأور مود عمالَتلاَو ءانعشارييؤلعتو د ْ

 ا |وهومت ةلاقا» غفاولانقلاني سيزر نا موسم حا نلاوةلصلا هنا عم
 «يداومر حاصل اخ تلاءدالذ جوا ءالشنا اهتم اخينا ءهرغنيبإا رمل دا تيزمةجتزمؤعا ا
 ١" (ءاافبرخنو ل جورعمهنئشال ند دن ني مدام وأ غادي وج داق 1

 ١ دعاوس اهلازاًعادْترحا فلا ماسالا ججشلا مهتم د مكاو ط ملا هنساتااذخاَتل

 َ ميسا مرمو يفامغصالاج اجساد اعلا ةنآلّمجا الآم امأمالا خيشسلا مدعو تيران

 ا ل ازينيرلا ناحل ةفااتلاماسألا يشل اهو يو توا شاهي عزتاارمال
 ا خيير او وان هتاب فراح هش اشم يشوف ةييويصس كاد ١

 ٠ | مامإلا متم سمور والواو نبا نيولا نصيبا هتهاب غر اغلا مام ها شعوبا ْ

 إل ماقال جحا ممتع لنيل اقفأحل ثراء يشل عموم هناخوزتو
 1 رص طاق اخ ا د مدقرج نطق احلا مالثال ا ز و منو نايحو انجاز عيل | ا

 | تانيطؤَو ءانمفلا ةقافيطؤ هشفنانيك الا نانا همت نتياللالججشما
 ا تاتو 'هتيفوتلات اش تامر يروي هتان واقووول

 | اهدن اينو حلاتملا لتتلاب ءارشتذ اوف ان تيكذ اماءانئتلاب تريلا دب اكل ةاو "نيياطملا ||

 || 00 3 «نازأل ايغارأ خف اال يور عمتما ةتن رع هقماتلا ةحاتلطملا يع[ ظ
 هدم سيداني يم ذا "كل ةتشنانا هاذ احن ءاههاجاتيضاتموأ |

  7مَكَمَو ١

 أد قطو َصَمَو ديم هر «لا عندنا رضع هتدالا5 درطلاو .نيلا اذ |

 ا

| 

 اهدا و راد زوجا امِع دعا وشم انك ن ةدرضحيلاعرهلا ناهنا داَعَم قاوأل اع ا ١

 ديحاركدَ نايدال امرت 2 ارنا ل فو ريغو اضل انه دبا ععح التفت ؤلاق الخد
 | دديع باول لجنم ان ذقن نال نين نفراشلاق ءاديسلاب نلف وسو شل ةَناَ باكو هنفاكم ا ١

 | ملا كلون نيتي نزعل اويكهن رتل! لمائغ يعم وفل ]22 نا 0

 ىطنسخم رطل اي راع ضيم 0 ار
 قراخال أف اضبا و نيمزكل أ مؤاوهوماّركلا ة داع ع ةبهَد ادومجسأل هناق)تقرعفز. ْ 0
 مددت يذلا قاذل نا ايمانا لاجل لا زم انتل نسا ةنعرتسل لاؤحل هيا انا تيلذنالا ١١ ا

 هنا دات دضكزم تروق ها ايوان هاا فرات رهان بكا | ا

 طدتبال كل ف ا توما دهوك ينجم ف
 0 اا ب7 2-00

 || داو الانا زو م ةقةانحإل از كلل ماكذابي دضفا مذ لؤف الل 5و“ يمحو دو ا 1 ١

 |١ هتناللغشا 3 امو "تالا ةناضلا ةبلا هناَعَرهَوَدلاَن هال تفدرا اد كالا ةريشوه | ّْ

 اوقانلوكدب دز لوا «حهب تدْدْضا نانلارم :زذلاتيلوالَعر اككال ردات نا ايهلاباق «زيرع ل
| 
 أ
1 

 ا يال هنا انتين مي تلا هطسإق ات امال ماني قبشلالا يه انهاهف مج ؤرتقنلالا

 ْ ١ دمه ؤءانزلكان عشبحت ءاناجنأ الو وجم هن خيربأل وذا اك انهناف فراح ن كالخريلو |

 ا نيلال افا ورتست و ناك | كونو امحق ةاذحللاو قرب كلن غم مقدام ١

 يسافلا
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 | لاَ لاح نكزبةنملو ةلضي ال ةاك, تلت اهب ختي د ميك لب« رع وطلاق كت كذب كدب |
 | احلكيع نانا هلمازمر ام لكحل و وقلخب ناكر < موصخلال هللا ةهناورقت ناوى

 ا لومي هاد معا ول اليكى ر رس تتلعساو تصرف اككّوانكمتنا يفاظعا ناهد اك :

 ا كة يدادب كدا تن لنمو اكلات تدل كترزناكبكل كي قاف تمطنتسا ام ْ
 0 كج هللا ائِلَحَحْؤلا كتساك نع كيمانف ةنحج 3 نمرتزش خت! ؤرعللا كرظن: ةنعحزتعئاف ١

 | ددتب هيلا ظنلابنحلازنلطانافركادتلا اتا "لهل بان د9 مسلوب اكو
 ' اف وح (لحا م كوالا نيرباكألا ةخاو كابات اك ري تعب يي الخ ةنعراخلا 0

 لسلق ايوب نع غابانا. عل كيسان اه ةعتمحتا |
 َى هولا نشرك اماتهزعلونب ّن اكو اننتعالا ةتدل احن ةكاباة:شّ اهل يس هيِلَعدْشا |

 ىريس نقر اهو البق ةرضحت عر طل« مايل اطهر 3 زاوتلا يلا عمشازم
 لحين ركمبال هللا اذا ةموار عقر إيلاَعن هنن اطعا نومتناكهنعمشا ضر بطر دانفل درع

 اعسياَم عفن ةداق مقّداطا ةنعسر ما اهيا نوكعزم رمان كلذ عمق مانا هبا
 عمج يرمي ٌعت هللا نايف :رمخاو )يَسو هنيلع مندي هند لوس تباَنوتمإإ فوزفو 5 ا

 امتنا ادا تقارجاءط تو ايسكو "تندم وزمؤم ارمغاتاف كلذ عَمَوَْو دذ ا

 خلا ةكدتايلا اهنودقو اًسببَسقةاهانم ذاع لدار باضا انف زتمتريبضداقو |
 ة>لذسةلعَف "صال عقدت يات تاب قرالا هين ئكاخازم للجد وين امتهان! 0

 ا

 0 ا ا ا ل ل 0 1 122205-75 7021371 2170

 م

 شمس سس

 احا د |كلان_ سن تصح -حصّصخ اعاد قى «ممعمذلايطر "كد 3 0س ولا

 انياشنا قولؤتفت اون اكفمارشهم اك نعت اونا عنو دانيداغت ثلا اًيشالا وه

 نحع 1و ردا معلا هيلع سات يتال وس زعمهم ظاوزخلا ا

 واول ةيهارالو ايري دَتسْررطوم سو منخل لت ٍنيبَوَوديغ هموغلا |
 | ةنالوم داخلك ىلاقتشلاكنام "دعما يف هداك ايساكهَوِجَت هلبغقرطمَو | ا

 ١ تشتري + ئارلاو داب بغلاف ممتع هرككا نم عيناك ضاتغالاو كايا ٠ هدر | ْ
 ا ىد دانلقالا والخزف رطتلا خيا شموبارشلاراميجاف يتلا قوطيمتفت ْ ١
 | ضو كابو نيكلاسلا ةلف كرتضي و يره قيط رايب اًعتهتلا هدوم نينا لج تقملا تلك |
 ظ ندد ايضعت اقفال يصل تاس دقو نيوكاسل ةنكتار زيلع

 ابتسامته ام دارا توج كلع هتهظاتلا خطا مسيل تي يؤ ةماواؤلخيك

 و هالاو اهنلءلانك تم اوهعن ال ارع جام هود ميش تو و تنل دج |

 ناقتاشل اسوأ ءاركك عمي تاتا انف هريوف جارنملا خييصزم هرم تخل و قرحل ة داعب |

 | اَعاَو وخال الرق هذ اتضإف لخاو يرخا رك عرضك هناملا ةزاشانكوعيب |

 يوت قسقلا هرمز نا دمتح ل اتمال اكو زع تدك شذ نك تالغالاتالقن كربقف |
 | ديور دوصلا ا طعذع حار لغير بل بزل ماك "منال ابو ايات دولصتنمتللذ |

 ْ دشقمل نال! ًنازتتّوكيال منالاولاق" ناك ترق لعفنال نارط لل ءازفول ا تتادعل ون

 || طول ورستلا تاز كاب داخلك نكت اااه اعترفوا دا

 | ب اهتلامه حل اظيؤكناخالا عّيمج تتحااناو هتمةيهلؤزاةخساناكو قؤوضنالو |
 | يايلااكاقبا قدرت ميما اتي م يما و م قم :٠د مدح :ةتقايي قا كلطَو|



 متت سوك حسمو

 | ةرانمادازساإقا اهلؤنتم محاكر تالا د كنزي ةكيمع 5

 ا الطف هئشنلانيطزم هيبنعنب نم هس هينفيزمر دكا نعل ذب دس ريالا اهيلعقرتس

 ا ا ارنانلاو ةفيتتريبصتوا هنجيشي ديول عاتفنا مال ز 5
 | .ٍٍصَيِلَي هزطش مدمر ةلكتجانعا َساذإؤ الطتن دكا هنو ماكدات تنحل

 | علاطبز+ لك نيآالان ذاق افاق قوص: صاتدن دن علال اعل ج ورمل تاز نأ
 | ركتيلفرمال ان زم هضم اماَر ناد تش ةور نت نايل مل ليلطب امم مهرتعواروتلا ا

 | 70 نافل الوصول قرط حيو ةخايلهتازن تبي هش ةرتتم تارا يلقن هش
 أ حف 55د هزات ةزبالا نجلا ناخذ 0 ا

 36ج ١ورظقنا دوم كوع داكو 'هيريحت ]ف نوعرال تقرع ناك نوكت نارا عاملا

 ببذل يونا بعز يركن اوس كنف ةاناف دم قلختا ماو تعور |

 هال نال لب اظلب هارب تجب ناعنلاانهؤ هدرز وعر نا اع
 |تتضو هدماجو ءابابر عا تتسو همم ع هنضنر قام نه هاو نايسئا '

 | كوف'لانادق هراول ليت ليلا متل هن تملا خلخال نم ةخل امس لج هدم ١
 |: تتلو تت تن دراولا عزجن نانا انكلعمي هتلامع متغلا انعدام نكترن لات هن نمار

 ْ ا زم قاخجع خالطال اندر زن زل ضشسكلا فج هاك لذ قوكمل هئاطفدامدإلا ا ْ

 | ةن وهلم قانلاتال ةوا هتلل كلذ ةتلظمن ربل نامل اهتب سمع 2 ار طشقت ازيةتولا

 ١ | تلعاذا *مايخانوعؤ دبل ناكابخي سلا نوع هنها1و «هرخاوا هلطس و و١ بايك

 اثنهلا ةذمرلاكبلخيد ىزلازيلمت اكو المر تعكمللا قيتونلامندإبَو لوفاق تلد

 |امشرو ىلا امازمل صقر انف نيب نيذو ممن ضازتعالا ةل قو «نتمزاملا هنأ ا

 هذه حاطب مف رماشل كيلا غر ملوش بلوم 113 1ناكمناف«هنع الدخل رك

 0 ٠ مدفن "ع اكككا الغ خوك همس نيل :نيدعر يعش اخ ظنا انعو تنزل

 هقول العا كالا تروسجرا
 | مهيطملا نائل رظنح 2ث هنعدشد انتر هيتنم اب كرانالا هزانكو ورشا ةممنا ا

 |الص تين ناش يره ناكنيجز» انتا اة كا تاواصل لعوب اومّو مزن نسوان ١ ١

 رخو نوتالان“ متن اناو اذا انيعنح م انهو ادعانتف ةزع الص تج .ماؤادتا |

 ْ دال نمزج ام + تنقؤ تدنزنسا وتر نيتشر ةهلاعو تفز متل ١

 | اية عمت عر هازمدعا اهظنجرل يلام انك دوش ةراماشاتالا ودول
 | نانا تاهرن. ميشا ءايركر خشمك حايل الك

 | جتا يصلي لا حاكم اًمالا نيدلانبم ازشلاو ةطاتبسلا لاضعشلال «نفرشيل |

 | مهيب تيؤللاعو طنا نازلاز ناني نازف تايب مث مهدارتاو يمر انيدلاب اكن |

 | فاقازالحال هنهلاطو تنملام ليما املا لا تكا نمد اضل تننكأم نايت |
 1 معنا مدع م رس قطبا ارصخلاب ذاضال ا هرَعَو قييدؤ طوال اة المزحلاب ىذخا ع ا

نيزكركذ يلف يه سليب يداشنضا عميل ةرب *ئهدملا
 | ثيل ميت نفاق 

 الن تعوم + يفض شنطه لكرحز ٌومدتالكمؤتملل طين وان“ ا روم يدلع 5

 1 دارتوا ١ سون اه هلؤسر ردارمل الجو زع هتادارمخم امرت اي اهم ىزج عرش
 مكوفال"؟رلهب اة



 ْ يب خلا هلدالا نش اكون اندم نالروشم : ّن ازال وتلا مربكتلا جيغا ا 3 م مح علا الأ , توكل نم نطور طزمل6 يعاد روت ملا تاكل يب كلذ نيموةنيإلا زد |
 ١ لاؤنار ةلدال نسر اغندل قولا لا :ندامألا مدع ملَع مم ئوطماَو ردنفلاو نضل وكشل لسد
 رافال هال ايّصتموميضمن اف راض عم ايدل هجم ليلا اذصنزا ل ةيالا ْ
 ْ كو ناب منع نؤضتو ثيدحو ريبتغزمانرأل او جرش انيكل زحل اما كا ظ + عاود زعل راها: مز نيل اانا م نوتملا مشو لاما نيؤظنح م ْ
 | درخال يمزموع دايدزت :ةاذلا يول هانم نكت نحل امر شم انتم اظؤاانكأ ا
 | رونا وبصبو ..زالرشم ةفاط ان ليتل ناو وم نوكك و ءانلكو اعاؤ ةمال نفل اكرم
 ١) اننا ديلازبما انماغو >جترشملاو ١ زينك نك قيام ال١ لكر ثيرخلو كرفلا ا ١ ةممهلاواظعا مت عاماداواتفدارضاز هيلا ودتتملااهو هتمإلاةلداوسرخلطا ظ ١ كد ذر بهنإلا كلل ةكرهتناطوخرتمازءدملاو ننكر ملاو ترخنج نييدرخغ دنا
 ا نا 'راؤنالاتفر اشنممانكو قلل باكو ورمل باذلكت لذا ةيرشلام ايي ططتنسا
 ٍ 0 احمر ةؤاقل و ءرال هادا العز اجار كل دربي
 ! ثيابا يطا اجلا هللا دال اب لكلا رتيعص تنك 5 نيجنمىز دم حارسا | ةيسايج وعر نوتفاك ةنفملا ينجي جيمج توم, ثم ذا ردصمؤ رسل ْ
 ميو ة رجا نان جسر بوف ةره يو اخلا م مٍقَعاَ ريما دواخاام كاع ْ
 ا ”نيدلااف اًصنو ةىئسو اير تشن اك انساك .جشمألاب هبل فنكان لمجال 5 وبا >ممانمل | نراها طهؤرماالل تكؤخ عراولا سنه اسياد« و «.نلغاعز هلا زعقتخف ةنؤلا خب لذا |
 أ كندا دوك. نرد وطعا داع الك امو مولعلاو تاحاتفللاِنبَب تاقؤفلا سيلك | 1 ه'اواطعامت نينوراخه الطمع نازل اؤرشنللا ليراقن ةفاظعارتم خجل هيوم ْ
 | كلون درعا عينت ةدتطم | : هنللاو با دس اعل زون تدذوابسججوا ا قلك عت نيل دوك مد لاقيت ميد هانا لاقلت لا ع
 هيمو ار كرسي فاطلا عب خضار اعجعن ةرعب ار عزي وم دتف رقت ةنلمعن 0 _ مهاب هندوزاثلا بتبابلا اياغن هتلاو ايان قال
 ا :مارط تاتو نامي زانت هنا :لالضتا عضاانها نبل
 ا 2 .زاريزؤملا يس ٍ دع بازما بذل ىرزع يؤاتتن نإإلا نجوا ماد وول
 | نم هتضاعت تاهو امدايجا ذاع بنل تتحر /ءانفطاحالذ ثكعانام ادرج

 | كطعيا همر | دز صيدا تلخّدةلتعبلا ناولق ههتيعرشا :نورصلال اك ار تسد ٠ْ ظ انما وانما ةيييتعلاو ادعي حدو ا ايدل ائملعجاومريقزم تملا ةبتعتلا | | لادا غ تروا وو عووششرمال اهتم يهد يدا م ظ ١ سات اراّصَو ايَدامَسلا لا تتاكم اولادنا تذليؤاركت نعول |
 | يتلا ال تضوصا زمول لكس ندارتمم تطعن نكته ارك ايندلاياناعت] | لكتارو هينا هزنخا داك كبدي تنم دخلوا نانا زقوستلم بعذال مدس كام | 1 كو ناو« يتلا مكبرات لوطزماقوخ عنب قدا دزم اينجل ىو ّْ
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 ا ير قو جاَصْوطرزملا علو نحمد وو نسل جمال طعش دك |

 ١ هليل موبركه روستو رع 6 و اعني امون وايت ا
 دز م طم ل او هجرت نوح قدور كاع ذاتموم كلدزَغ ا

 هزجويو ومحل انحف اهترالا تيجزمومتمل ' تحل ها جيا كلذؤ نا تبجي عوام |
 قلك اقوح كلداعوف اجمال عزملا هدابزلاب 50 معرض هرتحلو امال كفّرعنم ا

 مز تبا نتن هر نستمر اش كمت ابار ريظنؤرا اي نو ١

 َتاَواَح تيكا ةضرعايلا مهن اهيابرؤتل بدوار خاَوا خزن جوش 0 ا
 لَ ا نما عما ال مرضت اذهلضإ هين خفر كة دنع ونص نءلك ا

 قدامها ةدفدو 5 هود ديد تسهرل هدسلا و درو اع تلهن ثيحو ادرس ْ

 هه "اس اه

 هننامل اكرارؤرت ومالا ,تلذؤت حلا عجاذاالا ميلغاتيبغاعت كا

 اود .اقيةاخ اعنا اخ مللت ازعؤدض ملي ةنبلاطم رثيغرنم يرضعلفا ا

 مدعو تنْوو يدتعاجرلاو فزحلادو 6 ًّ نيم اَصلان امام عوام مدع 3

 قدما ةاينلإ لاخلا مغير جونيه زعخ كارت هن هويتنا الكؤنوت |

 :ةيصعلا ياضعا هوست مرعب هن رخل" هقاطلا هلا تس ميراج ايقاع 0

 بكتاب فر عم رش نجم نجم قزرلداظننألا عوفر زمؤن اح م 'َ هنسنيبزالا تتنتحتم |

 مشن هن اقول العر نال اعيان ونار قاتلا نوبل س مناك لونغ الانا | < ١
 زكا الاب هندازد ووقف مدعم ”(تن لازم نؤدلاب ىاضررخ يبيع مالا جوت ١

 قادس هم هم متتفن نول ا اخت هنن هاا اين رالاقعيووزاذايلاغتهنم يركش |

 زئانجو م يخل ةل لال هاذ شانك: :دكا تعد اكمال قح مترك لاش ذانالا |
 عيطلا ؟عرمجل يبعد وصعب 4 عد هدب ليتاذا هدا حّمِد هروب ل مدع ةلمالقا ١

 نلاَصلاَو العلا ا زك قنبر يد داَعَو قظرافاذائحاصز+ىرزكت معتم ا

 وش اود فرثيلللا مفنوكوزما نك يعور مشن نص وفحب ماجنهلا نععزعب نازح 5 ْ
 عع رك ايرالجم امال توك هرككاش تبا شاذ اند تادوزئم ع طخ مدع

 يا 2 | هناا دس هدتع تار تن نئطالامْغازهقفاوللا

 5-3 هدنا ته هكر هع دروس نينا ناصع لاقت ههزاطارت

 ىاّقت هنناداظعا انى ءرازتخا مدع و داما لزم ةغاس لانا كتزموما مترو

 ل ا ا كت سو هزه ع كك

 ْ دات 5ايام نبأ ميول اقم عتالزمدتع |

 ا ا م يري ريل اودي اواَعن قلل ةئبزت 2 قل فرب إ شلل عيج هن |
 | دو

 2 ةزك لام اجن بج نؤهممت ةصعس نينلا عاذنالا رهو احر يش هجرس وا نرلاّرم انموننف |

 ا تمسنلا قداؤطا ها قرب هنيعشاملما امذامكم اذهونزلاويشلا تش هللا

 | نموت احا غو لاوحان» اي ناسا يدا دع خ تائاركلاو تاتشاكلاذنل
 | انتل طفلا قحوجإف ءاهيعوجإ ةفادشل اهي ياو نالوا قسيإلا ةخاحلا ْ
 ا قاذخلسا مه يعمل 3 د اوسف ةتين الك مدن هع + ايندلان ننائيت يطب حل |

 نع ميسي 2

 ْ دايلا نه مليح او دورا 0 سو سس |
 ١ م مصل كيضادل فد دهمان ايلات تقولي يظن م

 2 عت
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 ف نويلحا١ نا ةَداَضلالاَو هللا نع ع بذل وسر لونج نر دول هر 2 كدا

 ١ ا 2 6 نيحزم هيعرشللا ارو املازمرهالاق هال وير نفن من اهدا هناا |
 ا 20000 مدعم ت يس انعام عيش زيت ا
 ظ | ةجاعتع نبال ايتو سدا :ىال نم حو اتغلالك داهند ل وازه عاملات
 ٍينايِعَدَح ةخاَحَو خاعردن ىرعزنلاو اهعّمو الل قدرا يوما ةناسؤ هتهارلا ةلاتخلا ا

 داصاوإلايمئلاوسلا كردفان مشا كا قاتلا رتل اب اقيؤنخت ةلئللاموملاف
 ةاهرذولا نال ياَعد تجعله ةذياحْؤتمتلا توعد اوبن اوبن تش ه ل از دايم ْ
 3 معنا انن ةنموتشلا لا بهيبج اهلل نبك نمسرلا ٍ؛

 | زيشهدمزإةيتاعرطاخيخ اك ني ءعلضكلا ا لحرزع عدت هزت ملال رزجو شقد: هن
 ْ 1 اعنا تدري زن مدعم ىسنإع تعدت زمزم ايندلايساكتز» :» ئيلوللك مدع ْ
 ا ملا هجن رمد ارا تر اَضَو هسسصت ظوطحزع جرحت اي دان ىلشن مث حياوغا نافاطولتملا ١

 ْ ىداجلإ اع ؤانغ مدخول هناك رجع هول ام ةزدهلا تيران وسلا م هنر«دالال |

 نلطأو عر ال نكي بدايعووأ اا ذا: يح نعل طوظمتي لا ١
 در : امج ل واعش هترلاتا ]يهمني شله تار ئقرلعم م ةدالابإلعم امل ٠

 و مارا ابجي يركرحاوا هعامل دولا تبيبق يريشت هعز انه
 ىلا ضياع زدوكل هن هيلا زينون اعمال ايِشيلا دن يلاوتس متع ةهائلا عازل

 وتلا ندب ياخ نال ةهالنس نب ولنا ىدركتل قر دام تبوشتوم ١
 قش اه ئذ ذولا تا ندمانإ العا نكؤل اك اهنال ايكون اس ارو فدو

 مدقق لل اهنعزففلا دب نم كامات توما ىخيوم جات متفاداإيشف تائفضّنا ا

 انطإضعمثرس ايللاقماعطلا قوس تلخدا اذار الناعم ازيونتل يشش# ةوميش

 اهي هيزك : هلخلاعا هاطاتاىواًءدمْوَعْلا 05-0 ئوادوسسلل [عدب هنا ح ندزكطك
 هفلغ وداع هذاياكز م ابيب تفحا ةنياحلكوللم ميرهان هفوليلا هيك ولا ا

 لعد اهتم مدع ل انزع اهتم تهين ةاكشل هاوي ةءايايمتاظؤ نجلا
 0 وع مداصتا عياش ذكرت تراصول ةزإككاركأاو خقتاهنوت#

 تحوم اتضاو ار نهاظ تامرلا ب نعمساَربِع |

 او رلعتيإاا ميازمركد ةراوماركمشم * اناحو ايلع مالكا الا

 تيرا نب هتنيمر هذال ناو >حي1لمن# :قنات نساك كرف اهظغورطال داعاربماوا
 ايلاغامنرلا يحن لينال قوطي دال قال ة يلا نه رخل زم وخ مدع رد | يشن هنهز خل
 ظ 0 :ضلرال تؤ دج اوع نهض ومص ال رمال الع نويت نيل ملاح
 | هزم ايدل ال امهرتعرا نجد ندا حاسنوا برفعوا ةنحتم امل طمئ را زمر مدع <

 | قم اق وانانمزاؤآتنتم نوم معبود ؤم 0 و يعج

 | قرتللاها يرد مينجنا دواوختكتلاب صلوا وص مدر ختم رشاد ةقومتم ا هدوكير تلو
 أ لنه زهر الا زتتل يؤ ]ذل يمد ىرماةيارو هنيلع هنلع دلك ام رص فعالا
 ١ اوشلليظنخ :نكرتم فضح ودالحل لم دونم زو ك[تضلاة صفو نيحلاضلاو

 ا هريدنخَو ىد نر ى رم درست 2 هسا سانا نعطنائطمذ م ةنجدمد اد 0
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 ْ + كتاب منتجا لواثمم اسيا نيكل هرتعع |
 | ديل نامت منيع محا يتص هاؤتترلر اح ا كود

 | ونوع ؛ دنياك نان الكم هتعرشلامواعلازا تيريلونارنل ١!زق اتكاذا الهلا ةمبا

 | رهاطؤتسدوا ههادومتر[نوتنستؤوإ نفت ةيعاخ# هنن واف ك دبع ايرارونسو

 ا كاز ةعاش ةجطحر دل قام انكر «راؤل يجامل اثلل ذ تحتل دوغ ساد دانا

 | اج و نوتسد حا دنا وستزانر وشو: هلا |.نوشسد وق ديالا اهوا

 | وس مؤمنا نم ّىاعرارصال ا عر ارخصاو وا اركث رع مولا وهاك هزش ل كلذدجت

 اجلا لازهل اخلثاأ هنود جهة رش ةرشرث كل دوك انزال هور لغرس ١
 ١ ١ اعالي يامال يع وفد ةنهاكك# ا ْ

 | معمل نه هندت نارا دال .1

 | ءاتلا تاكنلالا دلال اهنتشاغتع مود ص مك دب ةكديه ١"
 ظ كي هي يد ةدلن مت ههازعولخشا

 ْ داعارمزمزنأا اهجؤن ٍتاغاذار ناجل أ 0 يجينا طانابع ْ

 هع :ددسصنلا قياَجا مدعرتم يارمال 'دانعتعازهزفرمت رطاخاههل وذ نطفانلاق ن١

 مهشيضنؤلا عمات ايكابلا عيت نيلشملا عير دكر تيوس تحال انتقال اجدع ِْ

 ع

 | مث ةداكول!ىحلؤ اهفلطو خال كراشاو د تفاعل كراتتا نت قا
 ا ةيوجاف اناكانانزتنسا م م ضر الازاطق انا تك ردا طمحو ةنؤْلاَي ادافصا ةزعاتتم

 | امثل ةحللا تداطا ما اخ تب 5( تاحدوا اجنم تتعود داةداكيوببزم تحير
 نه مِهوِضَر احم ةئكؤ نم اكحادتءوطانش ةزكعتؤ اجل اهإئرا تمرشمزملتنحب م 1

 ا انف طورخ َناييو ذلحو تنك ذ1تاَوثلاَك ةوصاخللاو عوتوفازيؤتا اح ميرعشاال تي :
 ا اكليزم خيول خاضت اًربِغ دود اهياوجنم جاوا ئياحل مم اكل رتع اوفا
 | امرواطياسولا ةةمالوتس ل مد عوقولا مهما
 هلوفللا لمريم لوطاد ءاضلا انه وسل + يتوصل دحام جالا الريح 2

 لاوس عدلي ميلا ٌقاطملا 0 تنيغدا نما ع :نكلأ زفاكة هيف

 مودال“ مصرع تكنو قديزأي يطا و مك هزع تاكضاإل او نزعت مع خفير |
 ١ كعرنملا تؤد هتللةلصفلاداب دال ايياعارم يجود ويبمع مق اجسام |

 ا ٍقابذزفولالا اننا نوكك حتا : هالاصلا فان اجيد واو تسيع هند انزذاذا مرزاك مه ع ١

 | قاخل اد عامافنتغ يلط مدعم كرادثالاوا ةذاعال يسرا انتباه نر
 واَسَْو انوفا ليلا لاه امهات نم ايزل ول جاتحلا مدعرشس ياخذ هتهاذؤت د

 حيي ةي لم اغزماك يق امنا رظناواو ذا ذلطلا ايارهز هللا ن داعيا تدب
 | ولو ةزجا هتمتخلا ل اهم عفتش مت ابكرم واو وا بات هش نموحادنملا ذاواد
 م نادلا هدهؤ 3 ديلا ةشلازم هييبافاامعيبجرلا يدوم هنيعاهتد دم

 1 تعش رماح ط زم .امكل نسوب اح مين حو وف ةيتفلامون لاو اع ناكدإل اكوهاشلا |
 : الما هحاَص اهبزرعا ةيدهج وم مدع امرئ .هاؤض»وا هل تدشنوا هرتع | ْ

 | هرتعَو دؤنغلا هوس وسن هزقسب ندع نردانم ييداخ+ ود مب مهشإلا تفلت |

 ا
 ا
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 الو ستؤعا) نزخت ايل ةردتز يسار ناعطبطلا ل تجالَوح قانا مَو هناي ل ةنلغ
 0 هراره سا عع «يريضرظند أب ىرطن تخقلاف اناالا"ةذايضزلكالل 57 9
 1 هج ضعاف هضنإو تعيزرا ا نققوللؤ نال ازيا م اويسواَد ابن تتكااذا ١
 هن نيب لج انام تجد تيا ةيو راد يدو كلون ماقال
 1 وش ْ مقامي وراق لج ل تلناب املا .
 ١ ىمدللذإلا جوا وهزم عرز لا واقدر يف ناضل ةنرع وانكسر لكلا فالف ْ
 | ىطاتف تيييدوماو اينما نم هاذ مو ع 'هارلك امنا اهندرض اهتلجؤارتف نالي
 رللاتتال اةقاّصاأ هك كا ةوخوا اي ايثتوا انامتد اة طلو نوت تجف اووم ا

 / راق دام هك ساد ايلف هييعامرككويبا للف اسال توها, ةذاتال اول
 مكسر هنلا دون وه اعد اقولابقاخبازم ادت قس الم مدع مث نيك تسل زمدحاب نفل
 .ةئدرطو ناد دخل :ةقملؤصحي ةط ل انعتقزر ليت يع هنداجاختوت 0 ا

 تضيرال رزننلا تر هَيهايِاِ قنزوبوا هلل ند اري نك نيام, كبش رزان نك جك 2
 | لاقت دلل تم ةيؤد م تعاد زهالانرواقرس اناازعتوملد خمَو تلك هدورهت بلكلا 0

 ظ انورنتلا داك .ذ نارفل برم مدع مك م ةناكاتمو , ةذا نجا مد“ اناكتالا ف مش نيم افااذالغ

 |مهالوسز كرالا يلة انالؤ اهيدوشم انه رشلالا ةلياوا عزب مدع . ترجبا ام حوتملا | ظ
 2 د ةدعرتت انزلخت ةدانعلك نص تسال الاطدش درت ع هام ْ

 يندم حرازلال ةكطتاذ هعيش نلىفف اند *كلذ ةخ صرت الب اناتنطعول انام يبان
 ع قا هتيتوؤس اعدل طورتنو سلع هماؤم دبا لوسر نوف هنت منج

 | نق شالع الكردى تنل ام ون شر ريطمؤ ١ اما و تئرشما ونفع لي علص ١ةقافزالا

 0 اسواكت م ان ابك إدا يعج 2 ممارسي ةديدئاوش ول | ْ
 انرعيدا وحط رحم رج انا تاي زيشسس ننال وزنا مدعرتس همت بخلع وهلا ملكرزفت ١
 حاشا ةافح الن ركمنىهاما شن * هداك حم اع دور تم بي ا ةيبصعم كا فلا | ا
 56 مدافن الل سوح يس مولا داما اح اماعطال يتج تداقن تلة دارامل ا
 دارك مفصل ضان لعراكتال ادد اذا هنا ر زعل ةماذارت اىككتنلةتئاعتإلا ١
 نواوكفصلو هلكات ام تي ضالمزذا اير ق-فزديف زكربلا دوج ّ لاوحال امايراك بيذاغا عم

 ماقد عطد اره ماخازس كتان نما زك ل محلا خالّصل ايف مدان عا يف نلل ةغاط ثان 0
 تلا ام مه ىرا ناالا ةعواظلاؤخارسفا يعز انززن نفاعر اكتال اكد دايمرعدع شربتلا ْ

 ه.- .

 اخاص ايضولف يمت رزاع هل توك ؟ابعرت باكل يزف ناكول و ليا سل فن امرح دعم ةنيرشنلا ْ

 هموت تايبخا جلا نايئدد م 0 ىالحالل ةنقكازملا ن ذاتصن الوخدز» ءاَحَصَي 2

 م ارض احرهال هزتدؤ ةنرالاذلولابئيفحم مداجند لبان
 رحتخا زم هيه سدس انني اطلق اولا هع |

 اج انعونمعت م يرجو طع قرع نال 0 حل سنا زعيانننلا نامت ١

 0 ملغ هيكرشملا تإنزتلا نم نت عموم نيؤياح نارا مزه كك ضرع
 ا 2 ع رع : ننس نمير 5 ترءاتتك ن* هاذا هاطعا اتت ا
 رم كمؤام ام دوا واقيدد مغ ةنلالاو نيالا تعداد قسمنيلع كنا 1
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 12 والذ اكشينم عانما ذل يرام يبوس تانعلا مدع نيحاذهلازماينملا|
 | تيصخشوا هاجر ابيندل ايلا لوؤنو د جونيور انام ناتعاط ملغ مثيرا نوكنالا|
 ا تمار الكنعؤاونجل تظن ةزئكم مع مرطل ان تاما تشل ادكرسل زهور زح زك 0

 ١ ني ةرانزف عك قرا ميدل قرر حارتشا تب مهيعجمو ب كرت ايرزجا|

 نمحمم هنعمنل فن رؤصل الكير تسسكذ هينو٠ةلاضصال اوه هعفبز داب يرضون ١

 اكيد و مدعم يشن هسؤنيونس حاملا اغا وقت ةيباوزلل تس ايس ظ

 ١ 37 هللا هيباظعا ئتلوتيتم ا كدحاوو دورت مدع اد تف بتيط سر انتخاب ليز دلارؤماي ١

 ْ منو تاون نيس قاسم انج < تنخ منوال دعونا ةةرحالاو اندلاق ١

 | دل يفارو انك تعم عشب ةَرور تصريحا م اكذل تاؤبلا ددزت مدع مث ناونالوش ذك ا

 5 :اهرع مح ةغامججلاو هكو هم ءافد اذ نام جيل د ةرئلاب كل نع ةن افاك ةرايرل ايردهتم ْ

 ولو تيبماوأ تعم داعدزس حارتشا م اداعْوَع اًهيممزعو ااييرلانمؤَن اناوندع
 5 ورضلل هزل اًبيزع ةاكولا لام دخيل :رطراكلا كدا دبع مايد لازم قت يرنع ْ

 تكوح ثْيِحْن مَع همت هئسيما ذا ءركشك قزق الان ةند يركش رش هعرشلا ظ

 0 زق انيق هبيلع تيايوماخلاز «اعِمب دعوا ١ داجلاعل هنعئاتصر م ناجِئاملا 0

 ١ ودا 0 دافعا مهكر هلا بج ويم مراو سكيت |

 0 | تي ونضال مولا نحلم نموت رن ً نيم قا نامل اكزم 0
 اسر مك سانلا تياطو وعسل هنبا زم لغز اهمال اذ! هز دانبلل مدغ مت حرالاف ىورع |

 | راندزانجايإ جشلاو -_- هزه كد هبدو تنزل ضاوحازملخا هيك يزلازبمألل ١
 ا امرة امنع هزتك 2 مدي "ارصاو نين ةولاك هيلا كولا نزم مدملإل قوادَع مدغم |

 | امال جدلا زنك 2 ياناو رسالات وك تارا مم هاكحلا تالطسإلوق مدعو |
 | لهب اكمق نر وببلاماضنمزماكال زمؤتباخ خذلخلاو جامل كم ظ
 1 1 دع منح بدك نمنح اتلاف ودمعي نممافطزمإكأ مدع متمهيتامماَو ١
 | تلذ ذوحوا ٌدعلاَو عل اقر ننال ماكل زم كالا نع امج مي ددد تاواكأ 0 فايل 1

 ْ تاع *ءاعطظرملكألا نيوتن اهي تؤطلاء لع ىزااوب انضم اهطزت ]كاملا ومن ْ
 العتمة هزه لكألا' نيل اطلع دمع حرموا

 أد “< حاتطا بان ىد) مدع مح فرحتي ]كلذ ىحهأ نك اههاسدنع الغار زذانه نا

 | ندوات اما م -_ حلاشلاف مر يراّصملاَو نسل نموتنكو حلا ا

 ا ةهل لزق معن نا تارللا عت تدع خ وعي انا تندك# يزبكلا ةنيلينهل 2 ةذااعلا | ا

 | ضرالا ةالضلإلا مانيعلانعرجم ازاهن عدا رشا لبست مدعرشم داعيا تاج |
 ١ نب ئت هون ونما كريد ةغاش هنم تعفن هراىطنداكل نمت ع اهناكتاصبالا |
 جتملدازب ىلا تسيح مدعو يول نهدحا ةليعايع واما زم مدع متكاملا يلا اباعق ّ

 قايم لسح مي لاعلا برها جا شوا رضالادنع جياع طرت تكمن هكر يغازخ هت ١
 ٍ 7 ل دودبتع م ايار نداريملا ا

5 

7 



 ا 5 | يرولذكب دراج عوتدز قيام م 2غ كلش اج هم ياا عام بوناخ“ يت 7 إلا 7

 وكشف هزكساتل تاق ضال قيلخ تديوك ديب وايجار ايان
 حاّوقما ميِرْيِعم هيلايئاحت هلداوّسحل نمو عر ضمدو دو مرغريتم 0ك ذاملاقن هن هد ٍْ

 1 متخاليدزهو عباتلا بانل ةقرضلابنا م0 دوو ْ

 امتازخلبب داربخن طع ينم هنو جر زنك مث يرضي اكيزاوبتعن تون دع دامت |
 ا كل ةطاوتونف 2 ماع ل م ةقزر هنو لطلاون تكرير عاخت مدع ماقنز دانيال محد | 0

 | اكشامهعروح رس اةجاعإانمانوخ" نرتشلازماًتبَتطخلا ذا اعتب انشا وبإملا 3
 مايلاز عع 5 خنراث) لا تيهازمت مكتلا منعم“ لإ افرضحاييرتترإكالاع 1 ١

 جربت يقعايبدلا عما د هييلاعت هلا يخت ة ةزوك نب داوؤب رشها زيلل كد هند ١
 هحمش ه هام تيضلا تضل ابا وتفابعأ >َ اًيؤرعاتامحلاكي تامشنل اىكرمارطلا وم هةملكأ مدع

 تو قتلا للان نازح ف نع تمل ناؤمو 1ةنيلذ لما نك, ةملفلددعو

 | تل ةعوه اعالي عنتواللا ةلانبالا ناو وبن تس ودوم ناش ىوالنانجوتاح ا

 هللا وسم لاَسرا * تضرما ذا طلال نعي ئلتض مدع هنمم مرا طز عع م كاياغا
 انغيادهرأ ضرحاتال ذز ص ًدانحلاب يهوشيبب ضرما انكالوسر إس هنيلعمنا ص
 1 د منعت مالكلكي تشل ري 7 تناعاطلاْندارُم امض اريجفا) ذالجوازكيختا

 مهن قّسابوحو عا هيلاَيلْطناو إن راح نكس ةضاكج 0-20 يريِغن دوست حا
 ا كاتماظ عجول جرد كاك تتيح انعلاو يعل م تق ئلاياكص ا عميم دال تح مي ينوحدتا |
 ا ماوكلا عبجن ا دوب ُظ جلهرِلَع خدإل يحلو قول اياكصا انروسسد لون رفاَوح | ْ

 ا قو دام مدع نؤيد هتدالحغ اميه انا لف انيذ طرتيل يربو متفؤللا
 د كريس هنو :ييكلضلاو هلام ةداع استدل هاوهّتلاّجرتيلب هزار نهلة راكتالا |

 ةرتك مل ىويللإو جيلا حلرخا عا ارك ر خططا كردي رحل ةزرسؤولملل قتضارك نه :ىركملا |
 ا|ىوجاتفناكذاالا هالداز ممن ياه ارشما هحاوا كيو مثل وبصحو مهثيبع ضيا ارحل ب ْ

 |ينيشلاي زلال ٌلملكذ هني مهتم دوتللالا نئاف عجم رايلي كلذإع |

 وضل زها رك اهاىطفنِإل مرمر وشم النا ضال اوجونو ىركملا قريد

 ا هتنجا دع م ناوريع وازن وناح شم اًكروطحاتل عّيشتذ ل ولا يكل لذ احنا
 ا أ لاكتوعَت هينبإ ني مالا كلذ ِنف هللا وسد نيسان ضطوإع داكن ظ

 انكم هرماغ يعزم نا طلو مسفر ان نيش تح ق حرا ول دام ةلداك نعم موضع ا

 اطل ساو داع ارك مده بصوص عراشلا مف رمال كما 16 ةضيح اكصال قزواننم ْ
 ا َ "وصل لصاو ةلصإو همم ومرصَحلا 5 ياتجلاحال فن تلا عئوور وصح م ثكلان قبولا ١

 اناووا تفل عيواج مك مث امهزيدومالا عما رخل: قايم نار نمل ١
 غاكورع جلا ذدنمو حاف قولان الا هز وص يعزل ولان اينو ايئدال تحير ارحل ا

 موج مودا كل دركنول عماجا الكف نتلزهيرح د5 ابل بعاع إم مع 3

 مبا اسم يا نمل :زضخ ةترزا ذاهلاضلادا | 1

 ف هعوتووا عوف ونه اذ وحول انددحا تعرشوابا نوط «طظطح مَع مهفوتحطع م | ْ
 انها زيتلا جشم: ا ياشملا اوس زكر كلذ ولام لحن دحلاةينع | ْ

 م ع ل

> 



 ا نوير ح وتل تلا هلأ ةداهتع عشان قشدة هانم دع كوع اقساكيم كلا |

 ْ لتش ملل انلوقف يربكلا ذابت لوم ال اديب اديعوبشلا ةنناوركذ هزم انحا

 0 داو نلعر> د5تللذنا نإَسَو ؟ كد م زعم داو ارسم كنان واح داع د

 ا يسع الوم مدع حل نحل سن تا ر حرمت ا ةتير كوكو ثم م 1

 يفرك م كيمو اتينايزلا ةبياكتتمد لوو 0/و هتف "هنا ول حلا ذإ ام 1

 ْ قوي كا عيار ناار تح ص نم هشجونشو نامإلا :اتعفداحي |

 1 معا هنلاق هديل اتاني ذنهلا تؤابولو نيازي عج مدشس تاؤشم ْ

 نمهيهدزماشلا تبجاببلا كاما

 ا همر طنحُع مين يوان نعول و داتشنال فانا اثنالا نه ارح دحاوصعي مدع زنون !ٍ

 يرش جات ان تعب ووزعت :ك-اهاوسفور داق تاومالاو 0 ْ

 مصاوسْرَو وكلا نيملتف لجان خاك ةوتشا اخ ورصع حج اطسزمرح ”الومارم مدع |

 د شلال نمدشلو ا اهتسؤمرككن مزعتل انو دل دك عنا منَ نملضما ١
 |امود شاشبلا كرانيلا مدعي م مزحتمر يح تك لري دمملا عنخ مزعوتلا سيِعص |

 أم هتاوه مع لع عيجيبقت هلع مدار بول 5 نع تكلا متسع ْ

 ّى ناجح معرس زلال اروح 1 بِلَجب لاول ى هرنعالا هعمل ضحكوا ورب عيال ١

 داز ذا قيم قطا خربت ع خرم زان يع تلك ب عنو عوفولازح ١

 | دنعجتانم ورك مِدَع + اش قرطجلا قتلا هب ذا كورلا مورا ا

 يخلد ةنغاطو نوكو هنلاتعاك بهل )بقص دان جود لج ماخ كذلك

 وكدا ودع اع 0000 0 ارماواتظابم ارهاظ |
 رف اك نزالا عري ماما زةلكلا قهاكرش قرتشو نمل ل1 اتم ها

 دشمرملا عاشو ار مال اّرد نموصكرم يردك مرد 5 هنو دا تلدلاك بام ْ

 | كم ميكرو مهمل قازفان+ نيملزب عيج ق هداغتعاوتحا ا ١
 ا يوي وع ند ادمداب اخا ذازهشلا قا ْئرلكِنَس نب نانا مصالي دارا ١
 | .نببرل يداشرا ةزك ذاناك لج ةزع بر تاشنالا ده تكلا بيلا ينل اطلاع ١

 ا ىطتضح مرش ننالا ناوي هيفا نع نعاوسج كيرادلازيادالا ةزيكاواتذا |

 | )نلف تانيطاب انك مويا ماني لوح مهتنتعلاخولافا تبدل
 1 دوت يقتل اح 6 ا ظ

 ْ عاف ىف فوات لاريغ شما عش الا م ةتارئراع مصار وااولك قم اين ا ا
 | احد كانا نوكدزم جشم >كرال و ظعنو يتسم ةزيك م مهسإاو نر ومع ْ
 ١ تزواخو هلت عمانضم يدؤبشم م مترا عب نع جف كاكد فنا دسنو م اوأأ

 ْ ريتال زم مدجال زعاذا مهريعد ن ا مالا نم ينازل داشنرزا ميعذو ا ظ

 ا نايك اهتسمؤتت محل وطار عالم وه دفنت ةراعتبتمال نم اوت نإ <اننم ْ

يب مدع داتا نافعا عت عيلمع مدع مضاوي عمساتل |
 1 

 ةدن مضل ع وزن ا>اق فيامدخ اييزالب بانج ١ شكرت ملاكلاَسَم :
 ا دره

 ا | هاي مبان اًمذ# ةفاخأ 2 فاق اسمو نادل عد بفم فندم! ةافاطيوام|

 كل ل ع 22 121 الا من با

 0 5 حخ 2 ج57



 ا هركمازعي |نيحا مُمعم تل ةؤختراكتلالا طاننتنسايف اباه ذلئف تيأاو نازل تتعمماذ
 | هاكر نيب ف وقولل قس كافر ان :رالقؤ جالا تشل طماع" عّميف دا مث توما

 ١ لاكن وك تناعاطلا دج وسمي "ل يلاغن هيض كلنا معاتاكر ذعلالا تلف اع

 | ضنبلاو تل ها اهيجايانف لانتاج تحن بوم اعل ضب ابوس خلل
 00000 اصما ملاعلك له تةويطناوسن ور باخ و باؤن لحل
 كدا بطلاكل يل دربي ندوب هانم ةغاّمحرك5 هدو هلثموسف راف 2

 ْ ناحل هلع نه ميوحلذا دابا اج تيدا ل ذاحل اف ركبت نبت نم عيطاابؤرن ١ 101
 هيمي ط4( يطع لمن: مكب كما

 ظ نا يعوش يولطب ارهتسرحل كال ملغ هئقاتلا فلل له ييوكةزتك غن ١
 ١ ىخج ذاتك بلاقلا نزلة متع لاقت شين مث مقا ونال حلا عا مهن اضص

 دارس 3 ةنجال دنع اإل ا وعدو ل اكريش لات هلل اما ندد + لاحت مننا ٍ

 "5 نانا هنع رامحاب هت اع نم حميم خانات ناؤحالا نم زم |

 3 فلان طلال هالوك يع نك هفكياذو لعد ناكر البلك ١
 | هدم قى رخل ةلحاال سو ندع هدا لتض ءاه ان ع ةسز - رش ةلع .فتوك ثحّنَم ٌْ

 0 ةناةته . تلعن اال اموعلأ لع+ ترم وا عل ا يلاظل |

 | يضاهي ,هنمامألا مزن اه اركشا محلا هنيرضاخلا دنع مضاف نا اونو ملا
 نخنضالايلال زد ا دايم مت 3 نيمو بر هوما ر اًعريعو

 اهلنلو تيلاؤ فني 1و يدار مدخلا جرا داداتص ملكش امتباكشارشاذ ١
 | قوعت اي قراند جرحا ناك رهم)لارما دحونب تلو ناال اطمن م حب رح
 ارم درك ةز تحال ايكاصر2 نوبب جلا عجر اين جوزحلانعرقوخم حو فاك 3 0 ظ
 ْ كراع دمتي 5 نكساواهنفذ كركم < خيبجانلا خا كنك تحلل دوف رمومأا رطسمإع ظ

 ١ ع 0 م 0 د 6 ا 2 ]|

 ع

 ا 2 - تي ٍ

 بي

 | كنوع وزع 0 0 0 م امور ا ْ

 | نيبال اكسو حو مركز» ترتر "نه ئترالا ناكملاللا ةذعاصكر اًروصملا اعاروطت 1
 ا يلا ذل م د1 تضالا» !نقفالاب اياكياف يدار لست نم رصف |

 اولا زهق انتو دنع "هداك هونت خم لاقل هم عايل نجما ناكزبطصت |
 8 ا جرفل ل وصح: ىر ةاون عون هس حذؤاذا يَررشملا لا جواخد مدعرتم هرتعرتيإ نا الام |
 زد نك دعاوي قرإمو لكلا ممنزسح طسزعتل نيل احا قائلا الا 1ْ

 ا 2 500 ا اها مدغم وفا .دكواناؤخ نيهان لانمؤ

 رجا لعل هوه كنؤطتفلا والازمدحا ع نيحاتطلارشخلو اع
 | هتدعالاق رم حائط ربحام هي ا هنو

 |تظها اتعب لع عامل اضل اخو جيشا عيصشلا خاخال ارهيلع ككل
 ب نيرا اس و م ا اس م ل0 211111

 مدح تب



 اديس قرش مدا انور همت ددضم عا

 | جارد دو يرش نيم عرين يرجو تفز نساشلاىعياذطولا1يؤماكزم يشل نع
 | اهاجلوناااف ريتا هضاخاذا حاصلا هالشكل امانا ل غدح ميتا هاندا |
 0 ع عيت ذاخم شل هرتحيو وبؤنس لا انرطاةلزقانأز نكلذ عّسماخت حلالا

 ا يجوز جوع عرب م هتمرتو هجن ماذا هحشس نيك١ داييإل انام هيعرخأ ا ”ىلصلال اضم ذا للعلا قدايعن طة جمرك ١ فورحمل + هنرمأ اذا محال ايجاض بضع ١

 ١ وادب ةتاركرتم تضرماذ اوجد تددح شيب وضل لانا تةرئ دمع اداه داق داخرأ|

 | خالخو اا هبة نز شح ينعم ةالتملازع تلد مال خيلاكم دش مث هئينجالا |

 | 2و ا وبنات م هتلم تلزم :ةرئملونت مدع افلح د ؤلا ملقم
 ا هرمتعننساَو اهني اموعهنلاركشال هاجس جراوي تت ةطيم الاون اتلادهزلا
 ا داعم هر تقتنع لاكن هندا تو ديم عازم ئتنإلت يداننعا مدع م 3 انتيصعمزع /

 ا جلاغن عجمي هب نجلا لوصحزم انوخ هتضنصي كروم يعرب اخنا مدك مث ازارم ْ

 ا اضفت ام حب هعئادف تيان هعمل طاع بالا ااه :ةروكتلل نذاالا خبجو

 .ركتعا ةتدااو“» عرسشملاءاثزستسا امال مال ارارلا 2 0-7 ١

 م «  متغلاةهييوش الاسم اتلا
 ْ ركذ هير ملال دا نانو اس عا فز ىلا ئيلاضلا: الازم اهشلاوعدافاز نمؤْناحرون ْ
 ا ةدلاوة صن نإي كاز خالو كم مدع مم ذن كريدي ان هللا تظن ركه اديس

 دئبافنا# اهعءاطعرعاوتدا هبرزا ةدحلا عرضا وملاغناالإ هيهلاسالا قمل نبع ّ

5 

 قت عوشلا )كك انبإض١اعبطمنال خل سارعالارونمحزمو احرز طفح ُ ةراعلا ْ

 0 ةنملل م ف دماتتخإلا امزربععا وداك ناو طنمف مالا ةثجزمودو فازتجلا

 ا رضصفبمب .اضعاطكبولو اهانفورصم هنت ئ نوفل تيدالخال ليلو لك دامز 0

 يععفو ١ 0 ع نك شدو تلعتما لس ههالوت :رذلصأ

 اكنا اهيبالوجاصقوع ءاقؤ هيلي دل تلضحاذا لا زئازمرلا ٠

 تل ناوخالا عبج صوت سيلا ةظر تلا بدفع لم
 5 داعب زم 2 يطرد ل دووو دوردج روحت ا '

 مه اناني عداؤلاا نموت امجد ياحلو يايئادإ يتالساؤل نأ دن ودوم اننإ
 دم

 عصي بلل

 | انداحيما الك شاك ار خابشا عمم للطعن ا دح  ةرزقلا دنع هيلع تبتظعنزهكتضعا
 | اصرعهنداوصترعدرك داح ةنضقا يلا قي كم ب دنا افوخ هننننجزم ةضخالا سيزم |

 : يدع امنا مدعم ناتنبدا < 1/4 ةرطغما كرو تي راق قطع ايانذعا مدع مم
 ١ هرتشلإلا فاعة نيالا هو دال زعووتمخن مند اهشارشب تنضنهلاو اينددانجالمزما ١
 | كلفؤكر نانسي يحاص ترالكدا امل كل نفراقلا مظقزمافوخوع اجتوانا اننا ني
 / نكوتاركب لاحت هللا دزه هرم . قدرطو كيراحتو تّيشساذا لع وزع شارون امح مم ْ

 || هدمه ارارمزنالا هع تملقننقو ءريقشات منع هل انم انوخملا نا خالاو وزنا

 | و ميلا ني
 ْ مم بل نخدا]جوزعمنداْي تين دنا

0 



 م م

 3 والا جاهين شانم منك نانص ءاوى دل وانسإلا ةناقننل سوت رش هلنالافخ|

 دوس ْروجاَص اها دوش هةلاق ياك عاهموَو مرجع هاك اول

 1 عرشلا كمال ا ناؤحالاز عايل علا تحال تككلدلَو عونش لئلا |

 ودور ارارماهتلل هذه تمت ْوَولاَعَت هاند ةدايا حازم ]بلاد نكرم مدع
 د هاما م كا كك رتع نمواذاع يداي موشن عرارافت هانا[

 رشا فم عي اكألا علم ميو 20 نيل تود امزتلل ةتنرَحَو نا ّ

 ْ جب ىرتس: ايكو عرض" زك ند راهلعوتم نع هدَحَو
 ا ع :ةقشاكن بلو لبر حهؤ يجرم زم انرخبد امال قاوم هونك هلع 2 عك متع ا
 || كر ايزك# لوما كرت ارنخام هقدضوارست ع ينؤم طا حاصيلاولسرب نا زحل مثلنا
 ١ م دع مم يرنعتخوكلذؤ هن اسم هدَعَر يابدالا ةيئل ةادنالابخ ةلفتن | مت“ اوال ا

 ْ من حا نم ماوضلا نسا يدون 4 <ل تيؤدد ١اهننا دهس ابكر قرازنغا

 || انيق ا جيرصول ع هات 0 لخااوجزح ١ دال كضايوذدلا ةناذا مسرع

 | داتيعلاة الل يرو اتم منعم ءاعارتعماال وا ايران 3ك عاذكما مدع م م
 نها ك2 نيفرالاتةلذرد تحال جت امنا ؤتعتننا نر غرس رعي ١
 ووو ره قم ناؤعؤن كلاي يتلو هعيش ةزعزاو تر لل
 اهريحنإلا تانانهالا يدر مي جاتدتسلال نم نورت يزرع داو زلوضما ةزنك |
 قاااجسولاسزعدإَو مدع 2 الاحوال وا طعوالام زمالك هنهاع ىددعملا قبلا |

 فرغم ناعذا 2 لتكن لسمو محلل لكلا حنا و ول مادا هيلقو محلا

 يعوصر حت ش شد رمؤتفلا قيم رة عوعةرمظم ةظزمركن و جشلا طلاب
 نمل ايدلاو :نوداعلا ةنج زي بةحا نش ده 1 ا 0
 ْ ناو يه 0 اماؤنالاو ةتلل نه تمزتفت لوو عمن برقا عم

 : تانيا سا فتات نمره يريزَحو عربعُو 20006 ا

 ١ .نهويش نوكأ نال معلا هتلطل رزطلالوسح غو 2قز و ةلدت حينما دانك ْ

 ا ص : متل :«ةزوورشتسكود اهيل تيرس اجل انيك راق طل ادا ١

 | هتاعس ميعؤلات نست بع م جيذن شا اهصركيؤلا تتتملاز موف ةرضن
 ْ د هنلا تود هستاع دحلا ةماوأا قبرط لتس هذا اكو نمل“ عراوبت م 2 لانو و ا

 ارو روس قاققيط وتل نحل قبعل كانها ونصرما داو كانو يلع دقت هقلخ ا

 | ياللا عم هتك قا ةافئسرعيكت اديلطا طب ذايعزشلا هتفطرطب هينا اجا ذاب |
 أ "يا يو ا دفع رحلولط مدع متع حملا ةرلغ اكلاد نك دلال د ]
 ا كزيطلأ وجنب ىوانشلا اد كاناف نض كر” يدنعإ صحا ن١ ورا 0 35 ع ْ

 أ اهيم كال و تاونات داوهدخا ديون اهيبلع نونسؤلا نغم يلا جوتن 0 0 | طابرخلالا 0 يش :هنوايباك 2 وانتلاناف: لكلا نع يوارذللا كذلاالؤاتللا |

 ٍ انزخ رشم اهتيجد >< تا كلذإ عن نحاس قطط بلغزال اهتم نما شاركو ا
 ا أةلاطعزماهلظع كناج ايات حلل ططعامشم ١ جيو كلذؤ قهلظؤ مل اهيرشت ةانازم

 | تافالإ عفرعترلش اقم غلان» عنابطل اتزا ةنرط والنيل رؤمرمةلشاكلا |

1 
1 

 ا

 ا
 ا

 ا
0 

 ويل يا م ل ا ل ل امس 2 د2
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 ١  5ةلازم ازم مهتنافدإ اها ارم هن دولا ىوذ بدال وظن مث ماا 55 هلاعاذ ناتالي ذ 5

 | ىالتخالع نيل از اس تب اانطعنع مد معواتزمئترلا ظنا باخ ة يبس نأ
 ا هولا“ '.ةكرم وق احم زرعها دا تيب ندوب ا اهي ىكت ةحايس مدع مهضانبط

 ا 3 هينا وهن ادت يوي كن يبم خحر ياقريش ا ةداعلاةربازلا

 ا

[ 

 ازتاورجو ىدنعو انعلل او زكيانا ىائكاا نمؤماكش ِ قدهارد ىنالقر دال

 00 نازجلا ةئيلطل يداشرا١ :زكتشي ميلك وتبدا فخ رعد يول ١
 | مدحا عر اغا ارو تييرهل جششإو ا نارسللر ب تلفملا) 0
 ا يلَعاَمْنسْوتعب طم م ةنائطزيِغاع حو سنو هنييع هددا لحصر ارح اك قا ١

 تيدي ار تعمزت مودلقمو تورت ةابإل اهلا .قبرطلا راوسا نم توفراهلا | ٍ

 | مافن يضل ع[ ةزعطلا لاصار اب يف اتم لمفاش منع دينوغلا 0
 ١ يمنع نالت باطلا لك تزدتعلا نجت ةرالا كج ةاد انتل او ةتفنشلا ١
 ب اننتسا نإ وشرع شما هِقيرطب ةعاطؤوا هّيصعم تاو 0 م 3

 اال نارايججا نه( ن نازتعز مهاب وسل نلا نما يتم سويا

 | شن هور ع رملاواىةيبتصلا جادا ةزخانلا ةيلهالازملكد قه هدعاو تام
 0 ديس اوس ةنيلعددا صديد )وسر عاجل و دات نايرم قرار

 ْ نم يركتس مدعوشم راس حلال بططلاقرنملاب و١ اا عوج 1ْ ١
 | د ..د اًيعزد حفدام حم اه يش ىربوهتو لاقت هتدااتلك اهو نال لعل اويل ختاما

 ْ فهم . ينفع وا كرت عيش اضل زم ناكل وص طر نيل أ ١

 ََن ءاينندلا ةيدضز ذ 5 مااتتاو هللا مباع شيا جيج تقاسانقم هعمل ءاطللا ىرغ

 ْ انش 3 سائلا عبي دره :عزذلاةلههآل )جوز عش ةنضوغنبم اهموكت يح |
 ا دازاموسيلَرع تبرخنول نا تطال نيديلامانغملوصح مرح لحال هتئاننعل | 1

 مهذ رزعن سات لاّوم الك نم فمح خمول تال زينك لت طاب تلكاشل 3 اغا ْ

 رم اًنفطياغدا مدعم انّهْئفؤلا رار ذايخ ١ هتداعمنوككي الرسم نير زيخبزمأ 0

 معو نامعؤد اتءالتل شيع :كدرع يدب عوفو نمؤوح م مون نيرّوهتلل ننتيطا ٠
 ١ قحوداشاو قبر "خلل توكل ما بلطرن معي رولا دحال اللا قد داب مدع م 6

 تالت راب دس ندم تحتم وش جوار ةنساعأ
 . طعايفاغت ههلاو كرر تسزع ١ كرر مسرع رش نجل هررلعا نك ىرَي , نوليقب ميت انا

 | م نود شمف اثلا تب انإا 0
 0 مج وسر نه يربرم نكم كو داَتدبع العودة حلا باكا نق
 ١ مهيزيحل خيشلاوراج نا مريع حو هيث اهرملا و هّيعانرلا و ريرئلا اًرّصنعل يداشنر ا ةرثك |
 ا - عر اك مدع شن ناومإل اها وكب ل5 اجلا م

 | لطب خطا خيال عساك معتم رهلاظ فيذرنجزمالثم ان احنا برغي
 1 ناحل زيولبس م م أ "مرا خوان دام هعصا املا عتتسازع ةداع هرجع نلت نا
 ل 5 ا ابو حفرت ع نم طنا ىلا صارم !واويبزل مث يا ذاوا يعج ءديدرتونؤلا
 4و ميو يه ١ يتيما هن اكتم هاا تسلا ل المارس تن >كورثم يو
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 هب حر مد ثنا ؤلار مط ضب احا نعني ماسلا طا سزتن م محشو

 تينا كت وشن انعام مكن ىخوجرا نم اهون #0 ا

 || ىهاركمت مالا حلا اهات كا واوإا هت رام طب لاح اهتيضالرمؤتفلا زي اترنزملك |

 أرد نو دان لك دوال قنور مت دارا هع دي طع قرا نم نيش ع و ا

 | م نيت هند اعل هنكو داول معمار اهلا تكل نيفايلو ديبحما
 | | بايتممعورفلاكم هوجو تنال هاه ام اًمارشس شمال "نيواسل لمعت جور ا

 | نالااع | ترسم نرسل هذ اق باهولادرعإيع يشوع تضاولاذك كام لافف نبق 25
 | ةيوسرت نورتنمللا نكزَي ملام نار ارم هوان الكوت تدداهلل ىدتلطت م شن ٍ

 | ذوو طلال ومرتجاك كلير تحاو نمو ارهاب كر اذا ترصد نايل ازاننم
1 

 | 3ّوهلانايرال ياظعاتم رن اع نكي ل ترسو دإا وبدا كارت هتف ْ
 ا نم دوت م52 مث هنيلبع هر نإ تنل مهيلع جا ال ونس اعتز و «قمزونطمالك ١

 | اعانسا رعد ةزحالا كلام ضاسالل !4الايف عطر ضو عادم اذاريكمتلا |
 ١ مها يكول خصر عانخا 2 انهو ويلا يرغضزم حالة اكو ملا ىنذاب |
 كاف قرص نطدع عادلا زوم قر اواو تبا اركلاب نيرخاظلارناكأل انك ْ
 1 تاول احلل نوعمج نلوم اوم ةغاخ جس مر اهلا لئلا يبو دنعرتجصتلا ١
 5 | درع عوصم تكي توا نياك يناع قبرطلا عت جم ابالا نهد إ بريجيت |
 0 اود ايارصفلا ىزدبعونلاونفلا ملفت خور لع نعال امراعاتإل هْنَعَدِضاَْصَي |
 اني يزهر داما عزم م4 د ناو حانة زمول اوت مارا |
 غارب قناكؤإلا» هرفانج ةعزبلا نو اوم نياق هل ْ

 ا كريتسو :يركيل ارم عدبتسمو لئلا يتلا :عشلاو قيبرشلا يطل زكد اهني
 ْ ١ هيغل سالو اكرتصعلا يعز هدا ينضم مزكلا مهرب ميعشإٍض مول دج
 52 رق ياش اك يلا ١ 0 طا اطلس اب قا نفاذ 0
 0 'ماتينالا لع جانت 'وانب هزت ثنا ةيذاكل اورفداصلاو واقرا 5هإب قرعس مركها ْ

 ْ وتورم عن هارت م + ٍبكراناو !ةيدا) افلا قءدخا تع ئرورم مدع ” ناَييجلاَو ٌْ
 | مدح مش كاد ٠2 قاع هوس يوتسح اعلا ماشنا تاكل اهنا اظما لا <١ مالا ا

 ادت امتد يعبل اكل ةزك] مونت تلق نال ين 1 :زكاولل ١
 | يتحسن دوهي داود ١ ةداكو هذ هاَفاَد هلفعُو همعوسحو نموا بععرل و جاذ م ١

 ْ ا ينععرتست ديس را ندب اهلا نيو يرسسو , ريما يعد دربسو اقسم لل

 ف ازقاذ ٠ عرضعؤب | ثمزء محل 3 قدادع مدع ترضع اصف 2اس ةعاجّر لا
 اتمم ميو طونروف لامازمئنف ع عوفولا ناتو اىرغصز ونام ماي شح
 ل تيحيناجإلا مازال! ارم ةعاخ نيج منذ دل الارهاب هللالزها ١

 | ديد تس لعمان يل غفتمل كلذ نا عمودنع شو ابعرنءاوماناذا ةيقوم فول |
 ْ | رسنالاإع نيحلطملا ةرخال اهلوا هزم ةخال جوش
 كوم ةريخ < نعي اهنو ىو انكن زد انك دزمؤجشيل تح ارن عزو مايك نآمالا

 ا .يالايطاو قبيح دع مث دنباجذ ديال هتك نع تن ؤاوته مير دلل
 كان ةرئلا 15 030

 دعم وجع تدع
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 دثاقلا قوت 7 اقلام داما :نذاملاوشالم ا اقروا يو ردا

 | 1 اوم ككل يلَعمهطي اَنظَعمط ةزئشلولل كرتون

 ك0 ا مس ع ا
 | داعاي تايبالافماننيملا شان وصو م هضوعد اول هنو هتعواممل لاوس
 امال يديد ذا الجار اتبشرب قود ”ااماظْملا ك من 2 ةعاجلا ا

 | تاكنخن هيه ةزعر هزلوز نع نخا ٌحَيوُمْرَت هنيلع ترس الكت تع هنداودر ْ

 | تدرك جددانتخ و هَهق رداع جداول هلاب ققرعَم مس ابج هيقردا جوست |
 متعايبافن هنداذ ٠ تلكم هش نم هرهعرتساو هداغدنح

 ' متعلم دم هنود ذعشل الا ببابلا .|
 | نعنيلاخلا دجاج هل ذنبا ورنوساو لاحد اما جالوؤ ضال ىدونش ا ةرخا|

 |ارمهلاز هش فراج قاسم حرم < كدذؤخؤ ارتب ركل ههبازتز تت ةاوئطند ضعملا|

 دوس لياؤا تورط راوتسا رس تحل طا تيرم 1تقرخنو اتباوعرخن ةرصدلاؤ اوريظ نباللا

 0 ماطلع يرام اين يركن دك تال اضرملا لعل خا ينط وع يلا مذرتمالاو ظ

 قلع م 2م عا الو تقف قت ربعزم اسرعو فزاع ةكأاعت حانت حمدع ظ

 || ةيعشب منال متي امر نموا غاداكأ اق هيدا إؤ ىرنع نينا باهشلاعضنع
 | دانس اهنيك زم زكاو اتجوز نعمل نال وزع ضان عتب ايختسا مث ثورطارما
 ادت 3و نغلاب قرعزاوضدو خي ايس نتسح ميد حالا زيا ناطلسأ

 ١ مقحانمدف مه ناَمد حان نم تاومال الع 2 ًً 00 مدعزةكيملاشاأ ا

 كسا فوكمدع 3 . مهر رع ضدرعتإ 06 هارغ احتل زبرخا الو مهتومر | |

 | ههايعبلطلا ةنييمحلاصخ كات تدنجا ناالا قت ارو لوو قطاع ظ

 ١ هنوعردامذ اينوكان رشد ذكر هيلار نطضال ا وجو و هرتعإا فاًنمشسلالا دعو |

 اذاضطلات ه ناكولو دحا ونة ماكوم اطر اكنالل اي د دايس مدع م 3 5 :داتم يام ظ وم ١

 | اطل ن١ انمواوحا ها "ىاضر مدع م هلصلا خفت كو نانا ْ

 انضم اكل لع امال ليل اغاتحل اناهاشن اشوااكاخوا ايبْضاق طحنون مح اضع |

 ل ,ؤبت مدعم كلذ بّيَسِن ءنلعا عنو ركل ازعوجاصل يرجن: هد : : دوبل |

 1 نوك دول اللا ةرداملل مرح عا عاتمزما دقرعمن اكول واشلطممانل انماتش | ْ

 ١ يلزم تنجز حو>وطموفنف تك شت كا ذد طظألا موو فدحا ةبسيعيش اكو محا ا

 | دمافهشذإف تذومذا نيتعازم ارم نا نيمومملا اوندل داش عيا |

 00 51 نسال 00 ارسال ينل ا هتضول |

1 

 0 + نيسداقاتو هيجي ريض ل ْ

 | الل طا - ناباَسلوا مرح ظنش نائييعدا الطايوا اروذ مميش نا ذاع ْ

 ْ تح ايعانتحا يعي  ةرشن مت كارما اولث آرا نوضملا اظن داما لكس نرك "2

 | كات هتلادزق نمل -طائد علا ةلماثا مثؤتحاول هن ج اطااؤهاركر ارسال ازد
 | تاجا ال الم ظبط اكاد رول تاك دراما ند ةحسحكا

 سس يي



 ١ 2 رج دج مشد يطا هد ميسم ظ
 ظ سا ترالا يالا نا ىيلاضإ ضع دور م يه عاذ حل رتعنتانال زمَدْنَمَتاَس ثلع ٠

 اف ايهوبم م تيلالخال نت ابوح شنو اشو قد انزل رصماولخد ةتيهالهاوم |
 | نيلا ةلاطوتنلا يردي نيزلاب وعن رايزام عئيطلا رجال >اسالاو ةرخلا ةرت |
 ْ 8 1 وا :ةريكأ نايك دل قبل اجادجإالا حسو تر 0 7 ا

 وش ]بل دي تيدماعلا نحلاو نيؤر احلا دبل اضم مَع مل جيزع هتلا
 ا نحر تنم و ليوم ننوسدوب ولا خوزم ذل ويد ةئييوهاماكهتال |
 ا اعاد رك ددنعف انا خطرا فا كك ئاعد عيش! ْ

 ْ 0 سس هلو 5 يرعاك عام فع ناويه ماا مَع ّ ا

 | ع تيعد3تما نادك درسا نسحب ن يطمن وانما هدوم
 ض .ييثديلع تاخد يزهر ىكذ مدع م قرصلا مار لكانت ا مونت ٠

 0 ليف دابا ! هيلع ناكىنلارعمال امم اذ ن-ممصلالا هتف ناكينلاريمالاب احا ْ
 ا نك : هنبكد لفعم ناكاك ح تخاضبب را منمولط مرعو هدول تلت يوت نا ا

 .ع كاذوخد هنصرج ة نونا دل عر نم كيال زكا ضرع داب ١ث خت د 1ْ
 ادسر اذازنلا عيدرل يامال دقن اهنا دولا ههيطمل ا تايالاةدتسانهر وعلا ةانغل ١

 ا لاعوتسفيإمحوبدر مدعرتم ليلا مابفؤ تقول العتق اصاذا نا لاخر اتاذلا |
 | امال قلم ع . يمال ن فلا ةئلانلا ناكا سك يانهلا عوف د نمي اغاط |
 ْ ايل اك دوج لا ثمل اين عد رس :ةوذيطنالاع ا

 او هتيلع مننا ليصمخ اذ وسير ع“ :مالاّصلاّق لاف هندارذ كم يضم نأ

 | نفيا تلازعاجام قيإلجبانمانملا يوليو )ةفناطم غش تيعرنانمزم ْ
 | دحإل ةهيرشلا قادر دحوملاب هزار ١رسالا عاشفا ع 3 3 كلذريغو |
 | هكر ةلانكت ع مشل اكوججو رو اذن إع دوب م 0 *|
 0 ود ةاداعمهمزالا هزم وهاب هد هنعضزغعاال اون هذاطاسلا عميل لاف ذح |
 | قاوغا ةّمطالم م كلدؤخُي د سل يره ىكراك |
 | ركل ينطالم لاجل خل اول نال اىغالخالا ل اكب مهشل الكم ص ةارضفلازم |
 دسم قااؤرسم مزدهر ةغيالا عرسال نينلات* |
 ىريص ,لنمزاديتإلا بلاطلاعلاظيرل اهجارخا مدعطور تشل نبك ةناغا ١

 : * )تعاولاخخ هناوس اود ثنا ةساج

 ] متفللازب هيووم يالا بكمال 1.
 اداة وج مع تبكا اطر ساعة فاك اهكر:اةزكؤ وذ حش زكا |
 ْ امك ةدنمرلاعؤتظاَوم 2 : كلذ خمر قواطع والا وسوم مراد. ى تعا ْ

 | كر در قاما علب نان نللزم نمتلك نعتز حور اع 2 ثدضللال 1

 لا ذرع هل



 - هال

 ا

 ع اييعدشا ناجم ايو .ةءيلعهتالتارت ديننا ناشي بل وب ذاجلا ريدر تعي كالبعر '

 | داع وهز دخلا عمهم مرَع ًّ "تاما نيماتعمو واس ضرالا ]هاو تاوهسلا ل هنمدعكَت ١
 معلا فن ياتو ارم ازمةةلولالعر اهكلالل يقدم مدهش يبات هنا عّمايدا ثول ايلاورغسزم ١

 ظ تخل ووك امها مارعلاو ةواضل او ءوضولا ةسومولا مع مهوجنلا حاج اهييلانحااركؤ
 ْ نمقتاز انيظاو نارفالعت ةاراغلا وست يلص 2 نوسوس وللا كوه هاا ٌماَولا عيونا ةياخلا | ْ

 وس ناقبوإ توكتازيوت اخر وترتاح رهر مما وح قحالك ني ازتال ملم مهشبلط | ْ

 هبار ساعياذخل مدع 3 يزل ةنقيالك هنيلعاكرتيم هاك ماض اذات ىنارف صنت هانم

 هد سوا وا قاركسللا تحمر للا اهيل تعسمؤلا هنا ءوسو ل جورعش اجعل فام نول ءاصس ول ١

 |ةماوكته رسوما دعو تليضل ارم انناىنها 06 3 هش مهنتي و يامال اذا ْ

 أ دعو اًبلليلاَغ ماكر نعارعتملا خ!وحاَتَضَو طعرصررنو نق ارق و تايلان زمر خارؤماب 0

 - ار ا ر راسو ناحل اشلاوأكعلالاعا وساوس ممرات اقرّيَسو يركم اروع يد دهنقُو |

 ١ عم شيفلا 2 تيا يان هنداولانلل ذنال نطاق مهدبَص مهدبما نفل ضرما مدعو نشل لاعا 0

 | مدعم + ككل دعو يرو اضن ةركمْز دسم خلال نت لكنت قفط ةندابزوو نقلا ْ

 | راسا اع هيلع كا مِهَع ايزل نت لكال ارضا نيوكل هتراكوا رجلا ةذاحج تيكر ذاإك ا
 جاع انرحفب ةانال ا يغتروللو ا ف افذرلاوارملا ةدإيز قد نعل ؤمالا ل انجراعنتنكاؤلا

 بلوم]وو فدنعت امرك عارم هيلا غنم نإ معتو ذ الك 5 ّ

 | ظوا# هيبتا مهدحا خعبزا اف >نّحماََو َنيِحِلرَمَي نبرتفهزهط بححلاو ارت هقلع

 ْ ذادج تاغاطلازمةعاطؤ اخلط غدغ مث ارلساخ را قمؤم جرو فني وا هلع ط يي

 | يقنافووصو هز لكوبوض رد نوبت ميل ؤن وكت حا هنا ز مهارات هلون تعم
 ْ لزم جيلعماخ نتعرازكالايف طنا تادلاليزنت مث ال ةمؤقر عم باصان انالنإإ وذ
 ا الا و ايم وا هلع عرتوالا كاردز حرفا وعوص ةدزمازم يرثركت مد 3 عم ا

 | تل اقرا زاعالا نود ناش انخاوم عازم رجا عقو ةينركفكح ظنا اقدام
 ْ ئتشف يموت هنرّسواهل ام هيد قرعاس او كرلوُم رض لنماع مناك 5 كلددهالا

 0 هوق عضو افلا اناو 5ناكل2 جيم | تسع ميال ماظل لو نيدنرحلاوم ١م همير ب 0و

 ا ةدايحلا ئرج ضعي ناو رول اد ةحعوت هداضارلا نابع ةاّصعلا ةله ناب اوسع د

 ْ وعم :ومرتيل نٌلافيلاقو هيضوضان ناز هرعت هع

 ْ هيلع كم ورنن مدع منحة ةرتككو ننكك ل هازم هناارضغل نضع ةانمزكملت

 (| عع صوب ارسل ونص مع فاتت ماو زح ةداك دم وتس لوزان اواو إم

 | كرك مهنعرحالا نْرِغأوان١ دحا نعزخإب نارع تلا مداد نوزع موه امو اًهربعن ود

 ْ هل )0 قوات اًتسواحا يضم ةغواييزحذ انفوفانامربز كالا دارمالازددتا لعل اذا |
 ْ نول نو وخانخلا ع نع م : اجيار دتنسا هماود اير كلذ نوكن اجلال اد راكتال ع ْ

 ْ سال اوفو كا ةيسشبوح اتلادب قطع مالكزكىزخ ن6 كلذ عمال ابلغلالا

 تل ا 0 اهنا علل ةزيور افنتساو اناث |

 | دردرمزع هررك د روحل] نتف وع يشيل الركوع اواو يشف يجود ةحاحوا ةملو ْ
 0 ننس جا قرا ياا رايات هوما ناوخحل انمادضاوتل 3 0 ْ 0

 د2 م حا ل م

 سي جيب ببي ك0



 ا
00 

 تر ا را ا محم وع 8 2 7 ا را ا ماو 00 د مج جا لا

 -- < ىل

 ا 5 نة سؤرعايبإم زك كل ةزغماب ابطال نقع يع ل 0 1 :

 0 داوم ع سوفلال لإ اينجالاط اخ بقياس عانت منع تبت ف
ّ 1 

 كردُص حارتنا زكا هعاطات» تحيل تؤ: نيكو تنوع هعزون قمه ةغاطتكا |
 700-3 ايناس اللا عم جوز بم مَع ميرال ةجراَوزيشإِععم از لني نللقازازمرساتلا | ١

 ترخا نو درس اّدلاي جونحاب ناطلتل انسخ ذازسادل ضيوف ةيؤد مرو طورتتسالا | ١

 ْ جك دينو ذا م دكاتهدازفمامخلا) "قلعاذا هللا ةياجالازبعانتنا مدع تيا

 دمت ك واج ذا | كا ىهسرخت مل 2 هلداكر لج جام ,ظحلا عملا نرش هلحرما |

 ْ 55 : مدل ؤوتجس فا لع متل يسع مرهل كلَ هنت لبا تلا وفاتولاعفانم |
 | ال ! نوكإل احيلان يزف نؤد كيا مد خاضل املشملا اكو تبرر نارنل [نخس اذاست (
 | تنازاوزكانكت ضن روت عاتب ذكي ئراتغا مدع 2 نلمح نود نئيفناتلاعاتلل |
 مسي حفز زعدس نعمه )تخش نا ف اخاق جالدن مال انمي ار ,تلاشناللا هلجتت كلذ ا
 ا لل: يور ضيم خلات يطب دانا 1

 ا ةافويشيندا ايرانوهنبزب اف اول للغايؤ لص تلا لع اناغت شايل وان نازل ءامسؤعش |
 ا 1 رمال ونة ول اك ةفعل ا دافومت لوا تيري اذكر ا عري تارك َقوَحَأ |
 | ها امم ةيوازلاف :اَلرِب اتم اصرا دزه اددانال ارصم ايو ةيثكل ادعو داجإلا انهو

 ا 2 نوكيا اك هارب هاف ىناننلال بلل انّصل وام 0و انما علطست ملطبضِرْوََم عشا ١

 أ .نيم مدته كالوس و ةذ كل! نهلو ةوازل اله ظفر خ ووالد نص هي زمح رنا ا
 ٠ يو عوار تميس هيو قف لجنود اهلا ويلا ةزاَتللدَعَت
 | ادعو وروي حلو ليل نزيد اجل تار انه برطبتو هسَقل طولا انهن ةازق
 نع فز هوجو رك زينا عزل ذن ةعامجب تفاغتب مترصمارتمجز هدحادتع نال ارجو مل |

 30 حاج دو )تعسزرانم مند هيب باكحال الا هنمكرما5 اراها رعي هناّوح ةنواجلا

 رف نري مان منهب دّرما ةيتنيف اند ات نفت هزل عترالا قى احوز جااص متكلذرب :ربعو
 سس ىو او بدالات نارملاَق افرع ال انتشهلل يدع اقلا ْ

 ةمافالاف ألا تبل اظلا اسفل ني مدهش مرا عع نال هم لشن
 نتضدا لغرف ايزكة لمن يقد نيب اليزجال امتدضلال اولزرووَو يش دحلان معرنع
 >2 فصن فلا نرش زمنا هتسلك [معيلعءفزفاف مهمتي عوام يع + هنوازل يش
 بروم تحوذو انهن شي ةلان وعر عن ييفازع خلد ةقللا يس نفح ةج وك اشا |
 .قفولارب بينو تيا ارتضفلل هنمز تحيا كر اريدينن م كلذ فواد نهرا |

 | ير نروازلاتبريضف نول ع وسزتذإ !ثكبب هدرز كك جيان ٠ْ
 | س اوم ماطن ةنوانلاؤدنملا جاشحم ام جيمري غل ازلا نود هن تنالوططرهاط

-_- 
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 ْ مس 4! كول ا'ملالاسرامت كل ؤ ؟الونصو) 'قيرط هل ذالد لا قسرتعزم اربع

 هه ١ (ثلتولانكو اماظقرشسع سو خشمك اقم ربط اكن: هرسعوم ال تسهل زم

 سي حس ب

 طم زمنا امل لاقت هلاسرارؤن احلا دصؤ نمو هداف ابَساَم كلذرعوزتككو بدرا |
 ايلاف يثري حلبا عيطبؤتح هنت الوطني ٍءِصلاَو قارتسملا هنو هتمهازعتشملا ْ
 .ةندنهلكألا تينا هتنباح يلع هنلا نود قول ظمأ مدا هيرهواتففو طع عدنا مدع م |

 0 سال ب بس ب سس بمص



 الل ! انياب هرالعنوو جلا ناو اذ كفاومم عرشلااتيتبال لج الخ ناو تينا

 ظ ؟هينراك دانجتوإات رعزيز ةنملكحل ازعل انص ذباح وتتف ةييطب ةلظلاوارمالا اياَمَمْزم |

 ْ تدلل د نيباقلا توبيو ر وصل اطعرسوانعلابذارملا ملغ ةنئفاوحلا ذو اذكم

 قارا زتضاومج مابا ادتع عزؤنالؤلا تس هعساول سعال ا قرتوتل اماخو جلا و١ لا
 نملكانال مدح تأعاذا قداشمال مام م يلا كيال يشن فن مهن خضلجإل

 هلوسرا ل خوزع هني ةزنكم تل ذود رسولنا هنمزم يشرح اناكوا يرحل هنَه
 ْ ,«اعسول نيس ع هوان دًضْؤفو ىلا هباعسورتعت اذن ةنتسزم 2 ةيدح

 : مجنلازم هيدوشعرم شلاش تالا.
 تدان ها ةمدلوالل غتت ل انيوبت 5 جلا جاناوارانةدايلركتلاو نارتلل عامنا: هكا |

 6 تذايال !هسفبنم باوج مدعو هنم تعفو ةلز طع مهتمارعل تن اًعاذاوعم 0

 | تققو ميمي يوان خيش دلع هنتسلا لوط هيوازل ا ن نازتلاق دلاءلانتشالا راد |

 | اتحّممّوسرمال انت كعضو اذل تنفذ تناقرصم اكلة نيو ا

 ٍيايوازواٌقزر واود بيع وعز اناذام اك مدحال ىف قوقو مَع م ناطلشلا ةنيجزم |

 ١ 00 ايئرلارومابات اوم يكونال قوسننب تتفااكو د ايسر
 ا اوخرب وللا + عتيل ةئماذا ذ زاكي اهنا عم ايدام رطل ةعال اهنما |

 00 الع نيب يونا قو سكذاع اجب ثيل ننال م نع تان ْ
 ا منيل ءاَم فالخطف قدس إف هلم كاني -عامجال 0-12 تيرثرملا |

 اضل عز تاانان نيود مؤتمن تكد واغ ذارتغلا داك بزعأ ْ

 كادردل ا ناكرم اع عروس َّو هند ايمراحلا رهدداف نيردإف محارم تمر يلا 9 ظ

 تاياؤ ضو انوا نح تاق دال ليلا ميج ل ماكل الهاذ نم ظل اعندل عج م كلذ ا

 ١ عالجت هر ودوم ةءايعو كنكا ذاولتبل كك لل نان :ىرلسا 2 تالا

 | زول ءااضةدارال اهوعدو ةزااك اجاوشف ةيناكدوبخ ل قتحوزواوتغ انعم ظ
 ل يبداقرل ابره طفلا حازت زمفوخ رافع احل ت ماذا ؤترظمؤلا تافاللا نساعتح م َء 0

 يدويمتم مب هنؤر ركعزمرتلاًوركلاَقب قي زوأوخا مه ىواغرلا وختم |

 خصب ا وكل + ابنا غاوزك رعشة نال اوننك الكين اهمال نع زنكي هوما |
 لَو قة نب ةقخاو تما م دهضن عنو يمص صراط با أت 0

 | متطوقنزمزكا ناؤجلل خر رض اي دوبن م هير نبي فوفو اللا ةنعاديدنسمجا |
 فورة دش امر اغا ونغننمضو زين اح ةمايينل ا يييوعس هلل عيل اذ اوك ْ

 | دمحاالاف اىنبزعادحا نا ال وكن هيبودتصا نمو دو رجالا اشرح عكا ال 0
 ا جر يز تشل كل زايد عال ارقتنلا ةنيتم هدغ م ئنن كلذؤ هعودو و ذحح ظ

 زعم رغ : دوغ لكس واوترا نارين جرف زكا طساز :الي انها ذاصلا ْ

 2 مرش مازموار طالما زمانا لش عمان قا ذا شع |
 ا .نهاظلوطاب ةكفاوم ميلان للحل بيدور كت تلمفام رولا لسلاح ظ
 ْ ؟اعتدحا عمار :قاعت ًهندا عمور اًيخا كحل اططغل اع عل عج ات ثل لحالا غنوا ٠

 ا تكمدا عدلا هحؤع اند ادب ايي ببدل اتما 7 اير ترفزاد بتنا ظ

-- 

 ت3 2 تعج



 | نم اع حزج الذ ةيخرشلل هيجل الاوق' عمج حرب دازبمؤع ثار اجخلو تانلاتف تقايازم|
 3و رلعأ هدا م باكاانه هرب تق يبات هحمج مآدحلو لوف, طازف ْ

 ١ مسام اهنمد لقانا 0
 ْ نادرا :زلكول اقدر اتتكنيه هس وعر نووو وه حمو نيون |

 دافدا ذاكرا ؤيزبز# ربط القز لاهي لطول وي وتاطعب اينرلاإفةففاولا|
 يف اصازءارمل دك مدعم دنانتتحمل اهرميص نال تاك ايفاذ دكر كتللؤود دايم[
 ادتهانرضإإ هب اصلارمسعزمكزالازع كذا 5 5 هناتهدوار هزادح ا اًمزاذ عا
 لالا :جوضتنو دساعؤ تح دتحالك هتبركشلاىهشيسنل م الحلاَواييِلدالا ضو |
 ١ يفتعك ل الوعاشا  ةجبرشللا 'هجاتوتك اسد حاريلالاو ةريسل ل عوض |
 ْ ل و اخ ٍهبوُوضْش اعطي اتدهالداذا موالي رع 2
 | اك عياد دايو كلذ :نيؤملاًوسرتعزملاعت هدم ةزتعيارعازم تبدوا الك |

 | هينفع "طع ناو نس مج و اياذبا ةج لاب نملكِوع ونحو هن قشو |

 : قنلفشي كلذ نا كتل باند ايتبتب نقنناح دا دام نيد عفو ملا كك 0
 ١ مك وهزن نبا عزنكك هت دوت العزل اذاه يل هتسودارصلائيشلابيذاخلاذ هاعارمزع

 | دوما ةماعلا فَ ر دايم ةلَكفوا طوغنلا ةدانعكأ دو هلتحر ارد يرتسم اننا

 | ٠ داعوطسص ذة عزل لسمو 'ءاوط تل اكد عنالااذااّم ةبّوكل نا ذازتلكل |
 ! كيلر اظلراغوكراكالا ايدك مار حيت ةواظخت ف زكا ا
 لا د هريبع ع قرد ايس زيك هلفعزرد عب

 رعد يم" زك اقترح وُسِرَم اعراكالادتعووطعد وخر ماذالاعت تارك
 :يتالدتماال وك كلو ديار جرت كر اف مد ندزجم امترإل اا

 نيا زنك وعم تنسو ملكتنه تنهركل كل 2 |ومِعت دوم ؤتنا ةايتداازن ةهدرداؤام |
 دف وماد داكأ عدكأ ذاجال هان ئض اع انصاره زيف قرمتو ناوتلال ارم ير

 هذا ذتغ إل ةزارك م هثمره كتنمانملاحسعيعم يري هز بعز مصرس تنكر |
 ظ كاملا ”ذا هنن يركشخ م3 هلا عزت يعش يمال نقم |
 ا هاو د عاج نع خو يومع م هني ه عوفول ان "دريد لال < طوفف هتنالوم ْ

 دب 0 مةبوزع هندا ارك +بريعا ةنم 8 ذمالا نم ممج ناترّبوإْصرعفا لام ْ
 ديساو كرحا لعل ال هتان مبهم ا تجرم لَتسو هند عودا ص هند لو سرل اكما ا

 الار زم نيل صن ينزل تي تبْحَوَو هزعمجرٌ ذ كلذ غنت امو راه هسا |
 رك ناتمتبش وسال 3 يداجؤ 13و: نب انهازياك غانم ذ خمجحلاتلا |
 يرسل تام نام هلا قدس ذنع مت نيك زم اسم مث هلجب هتداق كلذاع كا |
 يدون يزل ةلظلأل ىاترتازم اموسفبزعو او مدع مهدي نرؤتمللو | ْ

 كلذ ةثناق يناَحاب مجيرزعن اردنا حاصلا ةلجنمسسانلا يؤيد فيلكا

 صام احلا انين كوه كرش ةرثس مع نيس ةوداعذالا|
 :اما الحا يمال نالت م ةبغ الكان اهنعس ساونا داقذل ا مضقانلا|

 ١  0كارل ضررانز اع تم اهن هعالطأ 6م ريب لاح ةيؤاقت هه هند اقل داتملالاعن! ناز ْ
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 ل عة ماياضإلا ويضل ويشيل ودب موشن املك جو ضينوللا] مل دداقوشتب
 0 طاف ثيتمار ١١ وعدا داةاّرمال نا شلاو لس اج زكر يا رفارف ارخا ضدزعأ

 | ليعديإل ةانماقال قدام زاب هني قرتنانو يررعّ خخ ًّ اهدعماوإلا
 ا | اينوإيلعكلئقااذا ىازازمر حم تك زم واح مجاظ ىلظا ذات نبا نود |
 (مايشلاو هدايلاو١ كاوتش وراس اننا م مدعت ف و دائرها 2
 | مهنفؤ نامت اراب ٌرمابا تصر فوك ن غضا ةزشلعز وف ةزشن مدع مدلل ةؤعتا

 | ةعياقلا :هندمل طاوجوت 5 0 اى ةناق عملوَع هلداركشتاو مهضصارمنمدتيشوادال

 | طبل دال يزكت ناوين زلا زلال .نم شرخ ةدا )هل كرتر هيت زماوخ نا
 ا يلاخت هللا هّياثا ايزددات ١ سب هليعبا نإ َتِحجالَع ةعاساذ هلع جنال هتياز ماعلا ْ

 | : قدكوح طك ير و3 اىاحصا دعت هلحانالعف 0 ايتسناكد وكر

 | الخ نانو مرك هناي ههالعا مرعي ايما ظْو عدلا اتطان يورط اخ 1 ظ
 | تش ىركشأ دك هتك )ماا 00 يورعرشاةاذاوجاّصنئرزكتا هل
 | يانتماز عتود تمالك ياما زنك 52 كروي داَسح 6 اقراتتعتما 5-7

 | نيبدص ةايج ون ظطح» زك يورغن ببتعو جوقولان» يطال زك قنص ةا
 | ءاحروحو مم تلذ تاك :ههاطاوم هحؤن رعاه در 2 ةنئارع اني در مم ةداع |

 | قّرعل١تاَمولاَعتهتداال مهد دعومغدؤذو دئنسالااو مماز نوح هرثاكأ

 ا | ديرب هنتحلايارللال مرتع اّرمال واح ازم ةغاجا بور ةزنكمت لئلا تان
 | نافذ اضل خوشنل انوا يد دئارحلا لع ىرافتعم ةنبجاسصب تنل قوكع مؤ دائتعا ْ

 ْ |تالعت 3 هدالالا يدوم دكرشلاف اييرلاروما نمو وااو ةقزرا اع تقن |
 رمكلاو حالات قر ظنا نمو ن رخو اب ايباتعت اخد كزاالو هيوم ااكنلادما

 انا | خيش نر ولك نيل عس ىراالو نازل ةاوا هز زوز
 ْ تاكل وكانا .لذاؤلا ناللذاولازم اشم تامذؤتاوتف نيدو ملغ ١
 8 ةوماو رخل ةنئارعا تاز شت ةحاّئس مرات اان احنخللماو هنعداؤ |

 | اهويح ودم ا وتسحلاو زوجان هوم اعلا لاو نا ايتدلاؤ |
 | رجل ا موديل ماو لل ٍلع وهو كك ناعامج دوحو ين عانتجاريعزم نييملاضلاو نطو

 | هاعبش زيوت نييوشف حرطل قوس وكانا ذاع مك ننعم معي يم ةنحز
 ه9 تي

 | يحتك نالووخأ هلاساو لتفتملا ف هّييصعم عاف رنج زحأمااذا كوز زعا
 لتتم 0 تاثنالاَو اولا حاولا تشاكنا يدون نمانطلا 3قذ ةنادسااهب |
 | ةضيرعر 2 كلذبونف ينعم هزت اخ نماجااوجاسز زن ريش | ا

 ْ ةداهل رع جرانلاهّببطلا جاور ا هتطالا .:دلاوا تقلا و هكاذل قاعاطلا |
 باكا دلو لل عج تتطور د مداريجزم هسه ةزتكلا قعاتتت |
 ١ طوع داباو نطاومم' يازباف عدطل امم ةزش عم نييحاضلاوألعلا تاتنيط |
 ا هكم ولك :رمولانرشعو اىبرا" تدياطناب هتاركذع وفلان معو |

 ١ 5 عي ومنؤف 'ش# هوو نبتت هي انحلذلا عب فقال سانفالاددع |
 ْ بانا هل 2 اعادت هدم الحكي ات هدا دنط يا و 2 ةلهاطلا |



 ا

 يم يوك هع تازاك هويدا :كلامتانإللا تن 5 اباطرغ نورس |
 اما دهام وغم ك3 نكد رورو تيا اثلشنَ انف بالا! نهوذللا 1

 اند ستاد وك مو ذاوؤ هزل زارما تعمل ضف عيت ع |
 ٍ 000 ةعصعم و اةودواذا يك كزووزاوم احلل حارات ا اًيِلوالاة |

 ْ لب معتمدا .قثد وك ممدد فعال ابد ااصب قم هعو ليقع لحن ايكو مانا |

 | يسسا و نترزم نا مع :نيدنملل اهناوت خس الن ضرالا

 ١ وادا هعبع راق ةيع ةفدخ شارو تاهو ىلاغتهندا نوحي كنا

 | يمَودفتمْ ومر ضازاعل اا هجمات خب يرو رفازكد و يهز تعمم |
 ا نلوضتعألا دا نايا هاتان هتمالخاب غافلا ةلضإلا قرطلا نيب َع ذل شم
 ذد و صعتل] ةركزد ]زا خلاق هايد هيد ةقاطلا رشح هنيلومي هتلا جا هديهاكذِظَع
 ضراخ ومن ىزح نشف انمالا يركب ااانعو اغا تارك تاتاَسعَ |
 نموةلخإلا نمارس نايك نكتة لاك ذوق ةدلاجإلا قب قفل نا كف دي ْ

 | امهلظدرعي 0 م ماربإ تنين مو متو هلع هده ص مند 5 وسر |

 ا امزمان لاقت هنا ناخب متعاقد قم ول اههانولْؤن اف كلذ تكلعا ذا هانا ْ

 ل ١ كا ةيسالَو تيرا ليوم اتتلع كازا يو اتيلَءاهخسإْؤلا هخشإع ىيشنا

 ْ ترئابوككي اكلات لات ها عم انكأ زدابال د اًتنانحيإلو تنال ناك هت اضحا |
 ٍ ناكر حم ةنعزما هنا دعت تفازتعاجالا نوكمل تاحللا كف "ا يلْظلاَو |

 | زا ةديتتيكشلاق اكل اهتمانل يرَجؤلا هامل اك ةطساوزمنوكت بح تسع |
 | اتياضتملا وجمالا كتل زم هاركتيال تسلم ةاكتفللالاتفلإ فانا
 أ اَماَد لتنال عنهز ريل اتق هدر قطا ماكل علت اهارخ هينا |
 | نال خاتللو إم نيبإَم خيبجن) امزجي اد اشنعابال ا ظ
 الاعاطم هداسلن حلا 0 نوكبل كلذو ةتعرنال هنوضفرب تاجات ناكر | ْ

 ْ نكي زبر تلي كتان صز عن يوب عنار يداوي دا هيما ريم ةديلذةنأ
 | يحاخوزع دل ذاضرفو اميكدتط اًيلاو هز الزل ةناتس اكن يبخل دم اعحمالا

 1 0 ل يل 1

  كيعزتال وش التل هنيعدو اة ةناّزم ركاب نت ةاركشدوادالاوعااك | ْ
 أ دوب غورراب لاح وماما ةدلو قالا نع اككاانهؤ كل كال معجب |
 ملك قرطلا نطو خدإا واقرا الاخازم اهلك الطالا هنهزال قطا |
 دا ذنح تلاتتمال قَد ودال هتاذ :موتعلا قرط خر ارح همونامنيفراحلإ]ك زحل خلات ١
 0 ائايتطزمدا بهززمالا مما اهنوكلاهيرعي كوع اياك دج ١

 ١ تاماقس 3 قد :ترد انساك 5ة 2,١ تاماننم ةشائبلؤالل فودال هنااكو ”هيطعلا

 ا انتمانةنارجز» كبي وتل انفسمذ ايا كلذ حانباد لكلا ْ

 قال داش طع نضل العرج اطار قر شيع ا فئتين ةوتيلازجازم زين عمشجملا |
 هاما تام جيجل الانزكتل الخ علا هايقانا اني اهم عاظ باتت انه |



 فالس ةلجتمايزا : تيت انلخد 9ذار هزل نر طويل هتان كلذؤ دز جنز عش رنا

 ل هاج هوز تيك هلل تلَسو يذلا طععّمان ا ةفذارل ئفتلوعت لاح تال ناكو نيدنرلا

 ا دهؤ موه قد مايل عاف فوج جي دو يع "ل2 كح خخ /ةدرقونانلا حايوهزم

 ْ كنا نذ هام د نؤجتس 5 سادحار د رحها دانالو> نامزلا

 ارث فتكا ذا هل نانقن تامل ته :نككل اكن لب ماب م هيدا

 | يف انركالكت تامراخلالكقالاخاب ا نرللا قالاخاب غلا نعتز

 | ركضرحل كا ناو تانزعإاة واقبل داعم سان تيكا
 / ارد مها اوسو انيهاتم شا نوف دا قيطل ا! ملهجت عرس لل

 ْ ىاامتت اتاراذاك هد عاتشنال اك دوصنم - 1 تارك 0 1

 1 0 ةالخار# 50 ْ

 ْ م 2 9

 ْ نعل فت امن هاندا َةْيلاَقن هضاا درع * رجم هد تنل ا

 | ىةففد كرددعر انامل تكميل قنا هنتعمندا يضئ ملا انقل اها هؤداظلا د
 | ةنوزإ ار تيتا هبت مولاي تيا هللا مهو
 1 رق وهال مزن افرل تكا توعلا ول كلذ تن: طلو عجزت طك مث ىمال اف اكرمالا

 | قرلانوكرهي الو هتعدهلب اكول ازع قولخبنج يرطلا تامافماوتوزب هنتلا
 ا ل هوثادذد ل ااكنّومسَو هيب اهنواهطسؤنوا هم دولا كرد هلاداّه تيك

 |االومتاولَو ماهجترعتت ا ةتلم ىلا ملاط١ اف كلل اماتنم
 | هع هلاقماهلغامالا هتف ه7 ١
 بانك كلذ كلنا طيس دانا خشينال وه وهاامتال هسباهلاع 3

 ْ منَ هر وصل تاقزط اح

7 

 سرها :

 ع جب وم ييسمج و ب وو مر يل اس هم و

 0 و سمس تس

0 

 َ 000 عا 0 اهيتلا ا 1 3

 || تدون دفع طوع ك2اادلابف كلذ نع ذاتي ةنيلعشا ص يمل خضار
 ظ نم ال قدرطلاق ندا ماعم اىضره كل د ناك جداول اهحر>حكو دات نما وحال ىلاوتحإ نبعأ 1
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 نورتي اك قرب اراهنودل ل هذه 6 وركدا لع تظارا ذاب لا ناكل دو تيزماككا ماتت
 ١ تفوت هيطفزه لاقت لادن عنف ضلالة هنااا باح راذاد
 ادكودد تال اكلها كك 'رانالو ةنجلخا مزق هراندا تل قديم طلفانمز
  |ملطا 2 1 >ءادحا نال باوه ارو انزاف و كأي نارا از 2 ديا ا

 1 تو شلا» هبا قر نمر هدضب هسضب تبالغ عجل لاا ماو يعل خدع ارجاطقإ
 مس



 ٍْ ثراه رس در خد نارتعتعنأل رت قاااقت هالات تلللاف همر شلع داداّستع | ا أ

 ٠ الا ديون« تمم داش لا لانا. ا | لتماررو هتضيارام ل ةرشزد ءدنتناو لوم كيبإبطَعر اهلا لن“ هل تولع مويلا | ان كلقاَياَراَم لْوَعَتر صور اهنلا 5 1 ,زم هداني عرملاهلل هحاقرئالز حرجد يرانلا
 ْ هيلقعمإميحت كنافللاكن هتلاثا هدارمأل يعل له لائ> ايدل لعال نذ «ءتاظد امرك 0

 اانم نوكنف هسغ دويترع يحوذادصاشمل اذ ودام اكل دوسزع هَيَحْوْح

 يعش سرر عبري تمرر ماضل جلاب نزعل و نيد نمطف يح نبمتفدازعزلهذ حاتم | ةالَصلا هنيلعنشوب نعيبع حّرحؤللاسنلا ناكاذاذ ةلحجإبد لَماَثقلاَخَت نادم ّْ
 ظ تشل قالا ذا ذ عنيا اان ااا ؛ ةزاكو نللحاب يدا ١

 | انبم ىضك يعز ر للان وتلا مئات اتق نيكل بشر بال هات دوجوؤ هلؤخيشالاا |
 | كتل“ را منن نا عوم كل ةكفديلا تالة ولاة اكو غياتماؤعتل مل اهيرعؤطاةلالاكا |
 ١ هه ل ا ا كلمأل لونارَاتوحا ذا امانا |
 ظ هعصرورد ل دازمناق موتن ماهل ماع عدب ملتقي قرطلاف هلل خد لد ايشرلا |
 0 ديت تاي الو يووم اج و و ئيتنط نب اخلاًوهذا هلل كلملا دوس قيررطلا ةشيئرلا ا

 ا اًيِتدلاَؤو دهام اتم هريجو هند كالللا د وبر مح اذار نتمطالاو هددَس كينغ

 مدا انضبا ءاظللاتطرملا قود ةهالعْزمَت "عرش صرعلالا اخاه عاب ثلا مَعَ
 2 حرش )ه]جال نحو نحت: قيطصلا م : - و ضنا )هبت ههتعْناكو :
 ْ 0 مال انك < يحض وهدم نواب ؤرصلل تحف هدهنلع ناس مانوح مجدتم ْ
 | سفرها لعام تيجزفال ل ا عا 1
 ١ دككع ةداورتل ادن هاظعاوَو و فلا ”تالوكتلا وص ضرما وحر + ا
 قابلا كالامل وهوزلل هب در ورع مارد ع غرو ىتلازجإل هئالاطملا 2 ار ديالا ]
 رْعَْو اخره الاقتناع ل ومحلات هتدا هعترما زلط غ ديسناكر هللاتلقهل |
 ىلا هتداوضع تفر روضه لعاطتلاب نزفلا نجر جنت ككل ككم نءدجئ زحل |

 عع

 ١ تالمال هما بازلإوم بهتلل جليل ديهللذلا ليم مؤ بازتلاو بغنلانقداتلا ١ "ل ناتمزمت قانا جن هم افمعلكك صو ل رتبه ادلر شلت اجو كلذ
 1 مسكس 5-5 تعّمساذا ضيا كا ذر نيج مزعهنناوصر راو هكلاه سنو 2 دز مهدي لازم نوني توخي نواب يما قن هلا عموم
 ادا وزوج هيدر شيميل اان عاملا هن هتدارع ضو عهيات اج طلو هفشفن مهشخن ةرشزمدئولا نال نزولا نامانمزمتلا ذذاقل كتائب هنا دج نظل
 لرب رص يصل نشز ةهرتاقل مدل تلت ار هذ تاماذا ةسصا ا حاس عم
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 يحل

 ةمرعرك :درال ماعم فرعا نيزاقلل ناكامُو نتدنولل ناكام زو قوذ : تاماّقلا
 | ةتمللا بل نيلاغن مها زتعتللإن حرطخالا كتابا ابدع رص هللاظف دخلك | 0 ولد رز ناك | شلا زير اعكرتقو 8 نينوراخلاناماَنيكت تار تاهرلا انه
 ادد اتعلم +هلإت لع هدا ري جراوط تب فن كتموب هدافاتشاتتتالاق ١
 رت ا ا 13 12 فانا قلل لج رخر ا ف ب1 لق احا ةءاييالا ماو اخ اول اطار كا يشم مناف زيعتلل ذيع ”نيبدرلا |



 ' ل هئبازد ةروصملا عحتن فراغك هْباَْ ذا ِخاك يلع

 اع اين راند * هلت ككزإب نامؤه ا نع اان هنلع بجيب هند 'ديِلاَح سوا ٍْ

 1 0 اقرتتريؤملا حصص مَا! كولا جزين مؤلا ةزتضطإلا قيل اذنك
 | دج تتح نال لو زعسضانعزرانلاىف لتتم ئترصال كاز ذل دال اهنا نالؤلا/

 1 | تمشي دهك داع تندد ةءزصناكن ج ةكواسالاحنو هكرتبرماناك ينك ماتت قبلا
 درحإ عرسانلا حاشد ةعايرللك انو مِلِع مكك تر ظن فرتقتنو اقرفانج ايندالا

 ْ 0 تحداالاادشا ماب "ازال بدال نم دَحم هوا ئنت لبر انلا ذوو همن ْ

 | انه زصخا اًيِبرلا نيا ةروص ةدر وصريصضنىه دامنغا شالا هن هند كلا ةذئاسملا ا

 دجال لذ حاتييا هما ضقت تلد تلا تلذؤهلاكنا عمت هنو ١|
 ١ او تاقذالال تن تاّئدلاب ءاذلا رتل لسن اكلاعن هدا الكرخ قدا 0 ْ

 ظ و تنك يتراكم ضم زجر زعضازعرب لن شيجؤخ تل نال ربع |
 | ىلاخت هلل اياطخ:ةٌَّدِسزَو هللاو هس هتدالّيَسف فاتنالااهيد ضو منشار و ساشلا |

 ظ لات عموما كل ةديطاخج لهنا |ّدسسح اصر هتدا'ىضطزف ا هل وقدوم جالمال |

 0 رلالع شع زهد ضو باطخلاتالد ةدل ةمقل كافرا

 ْ هعو ل دىل ب نا يور تاوحال اوَغ هتف تؤنمش لة عيش ا: تلح ٠
1 

 وخودعاشللا ا ضخ لاخلا ومالا دهس ظ 000 هسا هزاع نك داو هنقحتنحو دلك
20 ١ 

 ' تكل درطمو نت هقلذدح فتلدك رع 13 هنادي ةروص+ افراعلا : ةزوص تعّحِت رقت كيذا

 ١ | الاكل يرحل أذ انهكاييندلا دناوشيدلزةنلع تعبك تجلي بل قااتيبا
 | ملساو مو دكوسو منااذل ٌثضرال الع هنا ةتلاططع مانيالَو نازياكا كي |

 ْ اول الظياتنلم اهنحاكويتم زبوكل هتفنإلا | نامسحال ابرما متل انبتمانياشلا |

 تيرا ماقيل تلد نا نارك ةجديملاطاب عدول |
 . انلعإ عام ام لولب ايد «زاتللو 7 راسل دحّسوطلا ل ايللا اًهرتمسل امل وطابت هتنيططمَر 0
 | ةضاكنافرعلا هرتز هدنشتمإلا هقلتواا لف تاك زلات حوسللازءحشنملا الاد |
 ا ندي يول مووت ةزحالا غن بث هنيلعرجوتسا املج فز نلارجلال 6 | ا

 هلاراتشلا امِيناَعَت هدا تاضرمو همن ظلال دروماهز اكىذ ودود درع ليق ١

 أ دعلات هنالا هتفهالاط ملط منا تداب عزم *اتيفطسانإاللاج داكلا انشروا ىلاكتدلوت |
 | اهترئه تمن كعمل مظلات الذ نوكك اذطصال اهسنف ازا هك ائانائراتلا |

 ا يرذال لوزن امشع 2 هتف ظبزم مدارس رعدتلا ةارضرلابلط |

 | >عاهماتاو دلالة دز اعطال ,انركذ اكمقا هان ؤدتشهإلف ةداول |

 تا طلعت د اصح نااولاو ام ةلج حج رنلا مدت هن اكمزم حري لنا شبل اظوا |

 انك دع هن اهل يعن مواو اهصق هدظعا تسلك نملعتضااذاقاشنالا |

 | كنزرطنو ميم مام الانودطيالنرإادؤببأا نبل ما ا
0 

 1 ّّى ارت دنلعمتيجاف اك جزم انما هين از عمونطس هدانرسغمإلككر اثزالا انضم

 : هريجرت انو [ئامضا مشا حرم كلن ءاهزب خلا يشاقثبا اظعانعد الضم اهسن فيلا



 مقبل

 ]آ بزب وك هتغنإلا تاسحالبرم دلو تلاؤ دانيل افاد اتنلا غابانا تهل ايي تفي
 م 2 كاسنب ادا و هنيع هند ضو ]< هيلع هد رد امفورخ !يندانود اللا هيلاراجج |

 ارتفاع مهرتني] ماكل اناولَو هزد قيرطلا ة جف نام هسا انيلاب يدا اوافلونهزك |

 ا | دس كانا ةناقتزؤصتمتت تف .لرتلا عنخ جز خد اهييَءاتمال اهرب | ْ

 ْ 0 كانافرؤماث هزت واج اكوام جس اداتخا ابا ولا 1
 | مبلع جدد امداهتجالاو طا يرط دهباكلا اذه ئالخاب ئانقلاي دايلل خدت باكي |

 ره انتخب ال عططافي هنعردد يعبر ول إكعِعٍدتَسناءزف حاصلا ضلتلا ١
 | اذه هواه كردوللا قكلاضالا حمم ابد ممتن ل 00 :نق ٍقرانلايغةخ ءاهزنل |
 د قاقاداض جدو دورت تاو لجل يزيل اتا ناجتلعد ديال اهيا لترات
 ْ قص)ارلوت ابلطتخم" ”تالاحالا هرم ئقاللص الا نففرطلا نتناهدحان ل رن |
 لس لاجيت قر طامناريمنظل قامت لاعدمنا نير زماهر عيلغل الا |
 ١ تاكو «و باطل انهالخا زحل اد ينرطق صل يطا مي ع مانت زامل تما كرغ |
 ا يسعنا ه3 0 حل د ديبي هْسَحمْنداىصر 5-1

 ا ا م د ار ال هاش وب 0

 | يطَو ىوضلا عة قي فرج كاتهف هيام لايدسقلاطيَو تاكل انه ئكلخا ١

 |. هدعرس مكو ديدان قراني هاتر تهل اقث ةلجفوةلانترط وت د مصياف 8 ا

 || لعربتزم ططفلوتت ظنح توت ا ا ارهاظنم |
 || تلالا هدم يس هنهرتانل سرر وتلخت فر ىلا فراوعق عريش ذل تيران |
 ٌ قطز كمر تتسرتؤا ا مم هنتي نظو رموملا هلعامل ْ

 | ةضلن مولا ةزيادنا اعكرَصاك اَهَر هر عاتمتارعبزهزخ اذ هكا ةزباَدنادنع َتاَغَو

 | رمان جاله . دناهنر جن يرتدى وضم عتيل ذكف ةيالولا ةناهنر عزم اتتباَرب ا
 || ١ ةواَصو نري ةنيإلا لع كسخل للا حيل مج ةزمالا يمؤصوتض الاف |
 | عضل لاهم اطياب خرا نادمنل اها ا) تؤم مؤنا اييرطنا ولو 3 0

 | جشروعاّادخا هلنل ادع نب نبل زعؤشلاَويلارقل امامال ا لاتال ا ةنجاشم
 |.دياامربعو علل قبرط نانا ند ركود ئبرط طوخ د1نف نال وَقَ اتاكارتهسا حم ِْ
 اد >لاظمل اق اترغ انمي ل ةقباناك قمل حل خد طل زعمتا كيران | ْ
 55 ايان خضار مالا فواَهاَحْنَمَومْوطلاَق يطا تنام |
 | م اص داتا نسل دا خجلالع عل تلاد نيراازعمل اتم نيش نلت ِْ
 وسر وع مراعرمفقد ةكرشلا رعاون دعا ومتموّملانا عك ل دب امل |
 0 تالتسنالا طف هيلا عقيم قراؤملاو تن ماركا نم 65-5 كنأَم |
 رطل ايس كنق رول ارسارككاي ةنعلألل بايان) لس مظفاحل كلذ نآد يلا تكح 1
 ا | قلت الد وادراعزم هتطدرطل لها لون طنز ال ثم نإ ىف يات هتدااشن ا

 هكمتن لك اقدااودارلا ةقرط ركن القري طع بطلا ٠ معز اياتكما ظضبجز» ل لاثم |

 حم

 وم



 عار نافاذاف ميظع يبطل ا انام .كاذلا يتلا 7-5 اهلا لؤتزا و نفلونو 5

 | اكذفو كاطع لواج هالوين تلد رعا ال هل هدأت قرات ابنيرخلاد ف ىزللارثا انه ا

 ١ تراّتتؤاغن دجال اجالا هو عن نت دولبخيا اما تواج معيش ومب حاصل انلهلااكع

 انج ةوبال ماؤفا دكت تلح وهذ لص ءاخإل او هكدا نها لها رهحتصاخو فرميسولت |

 | ممضجَو اًهيوركتاف مولا لاًوحازع تور تهم قلبا مالقيت ملعة رمال 1

 0 ويح نا تعماسلا موبتيجرتشمال قوص عز مرما هلو ملا نالح نمت مما ذا |

 ها ا نط تيدا هج سليل هلال - ليمان جاك
-- 2 

 ْ 0 0 ميازعلاب نين ْ

 ١ هلوفد كلذ بغجد ناقوس عما قة نعل اذا هنتضلإ خيش طوق اعمال ْ

 ْ مننا منعم تمارس غنام از نجل إكعةنوارالؤ ع تلاها «دحاررئبإل |

 | الياهفرعت : نمل انه نككتتال لوي هللا همت صاؤلل عيري عت هبجتؤعرمالا |

 ا | ا ةبنزت تخربضز ورم ةلتلرتعلكت 90 اي قنا امي واقم ة نيون مَلبلَ |

 ْ 7 قادر و حرر نمنح الخلا ىررششل اراصكئدَو هاما حتمي هةشق اتسم ظ

 | حيد مؤ وز لا طوصول العر رفحا هنا لإ كلذؤكتلا هن هانز ع زخم ١
 ْ مارال انيااردلا دش عددنا سدعلل ةرهات انكم اقرا ظ

 ا اغلا اعلا نيم ديإل ذا لد حور الدينا لانيال انها قدارمل قاف قال ا

 طة هنعمل عزرشمرا هيوم قوطااالكلاق اف نيج هيذوصلا
 | لاعا ضال له كلذ يف توزن حلب يضم تدين ف اءاكتن ة يدوم

 ا تلل هزم مرصع بها ةقاس مدعرز نط م قائلا اير ازغمغمالسأز "كو عمعإما

 ا اتعالاذذ نتْنغ هه اكواب ابورع راغب دكت ن هراناصعد تلذذ

 | ١ داسعؤلا اثو قوجن اثللا هيا َعَم هروعنلاو ناار ردنا ذلدألا عج ةنوه |
 ١ تا :رادتف اع لاقششمال زم 00 "ماكل حن مم نينا فر عبانمو 1 ْ

 - 0 | وفدا دلطالا ماي دوغ الرف تيرداز هنن ابر ظنالؤلا +يلضا الاغا ين

 ا هسعب در* مرح اع ههاوعب عار اجد اكتلاواتللاّم وا هعيرحملا املا لثمن 0

 ٍ متيم "الولو ايوا! هتان هشنرهاجيال + اناّمتوا انسحماارك داايعواإئر |

 ا اثم لكي عاجل لا نتشدلا اومن تا ضارعال اوتتاكالا كلن نم مزمل سن روحا ظ

 ا | ومالا تملخز جناكهيضوص هيفوَصاا ةينلصا وا هع ور كنا تتم نا ْ

 ا هتتلاةياككاب كشف وتلك اوم هه هندايفت تحن احا انه ع حلملاو |

 ْ كدي د زوجلام ائلاامامالازع انيودذفو - أى هربخ نو دايفوص اَهيِاَعَو |

 | ال تيل تكيدنازغلاارئقب انش هدللاق فاكلاب ةلييشنم نهار ط لون ناكرا |
 ْ معا تاحؤنفل انا نيعيتلاىثلاتل اين اًيلإو ند جتئال انو ابو مىدشنم |

 ا نعطاغا دالذمنال ٌةاعّرش ابمح حداط حدا الو هبووصلا قولي ليإذانل ماما

 ع اف لونهم اخت هشدادر صاوحلا طع سس تتساعمسو نتزنا لهب ايزتعطجم انه |
 ١ اتم انا ١ ةاجرشلاق هرغغد بالا نينا ةايرتلر ضنا ادم نؤجمال هال قرصا ٌْ



 ْ جر ايلا و اكدبتجم نو هنعمل ١ ذاشلان 2 'اوبا شلات امم هت ذاتلا اعلا هنلع |
 ْ هر عبالاقيرطلا انتل ناحيه اطمن حا عيشلاَو ون يلا تقاير !ٍ

 | ةحانإل كلتكرجتت مناف ةضاول خا :ةلظاتلإ ل اعؤادعلاعطقب تيعتج كلام
 د ل امزلاانهؤ هاغازاصنفرمالاانَكد 5
 | اولاقزدو هكا انه ق كاز نت نفل ا طعر قبال عاورلا نمو عب ظاحلطت+ |

 نصور :تالرصل مجالا دوم صاولل عدت ناكر "لوصول مرح وضالا! يطعم

 نتا نشر ول كو هلؤسرَو تلال بوح هلن وكنال 5 نيرارلا خيش هنئزبوح نوراعلا|
 كو هنلعودد ص دال قسم يا ا ىقوطتنةا لوتس ن اكو |
 0ال ذافاشمالل و ئهنا ةراتماو هةاشلا ميلك مارا ينبازع ةنمونط ت زحالقة
 كل --- ىةالحإلا رسام يف جهاز دلع عينت نارمانك ميسو هيلع كش الو 2
 اوت ؤنال انستو همت زر ذالاتمالاع مالتلا هنيلع يها١ نبا فااخا
 ايي جف دم - :و هلع هماؤتص هال وتوزع اًيلوال ان انها هزّوصو

 حاجات مهم امج ننال ماقداتجم ةاؤ اكسو ةظفي ٍعَسَو هاينعمتما

 ل .ةك وسلس انجل قادت سناك < ةهريمفاق هياوعلا عامتجاك ا

10 2] ١ 
-- --.- 

 -* هم

 ا أ تع رز روما هححارتو ا دندا قوشر مْيَحراَصْرأاِ اراصف ماج مكال ْ

قوز نذاتتسارصع هعماسع يزعل ارش عر رينا نخابنأ قد زينل ارواعب ا
 | دها لدا 

 ! | ةداتسا اوان متل تف كل ذة اكا ردا الاف يمنا هه كلكون "هرم هللة لاذ ةطساوب [رديلع

 | اول تتماك باق همانقمو هلاك قناللا وهاهي و هنلعشا ع صهشلا لور« ءامحلساولاب |

 يا لوسي غن تلي هنايئدازل نوفل تزف تس مريم لالا |

 2 هو تزعل ئرشللا كاممارؤب تيل افنافدل خذه ةينعنكرع ولبس ف جهل ابدالا
 عيد 3 يشل تانيا ةنبج عنج ألن طار يره الط ئتالوتل ا تلزنز دل لمحلات ْ

 تم هللا وسي زعنخالام انعم مك عد ين نا 0 ويواالاَو هو ارض سَ |

دتع تَمسْرْمَو دل لكدل ابا ززع ماعم كسا داب َسْودلعفلا
 ا هورس ل كعو

 ْ 6م اتمنا اتبامهاطساو لان اع تمسكت سرك يع عتب انيقرتتحلا زو ظ

 ا 0-52 هناماقتانماو ام ازد قّوعسو هع هدامسلو ماثنمضلا نحنا ذ عرس ْ

 ْ مصار ديس ناكت رونا نال عجب كةاه<تناغاّول ته عطل نت مافنمفلا |
 ْش ريو مسد - هنطعمدا صم ل وسال هاا جشسأل انيزدلا ةنعل ونب هع منبا ضن ل وتلا |

 | ماشعلاب اا دوعسل نا ما نا ةنيودوبإ يشل + نزرع
 ظ نهال نال رهماموعا ال ينايجاانر و د نئنملاوبيخلاي 5

 ل برزة قساناكو وم "دوت عما ص مَسدا ل وسما هن هعب درطو انس نزفا قربه اطلا" ل

 |اشنإ دوديللاماها نا قرات سو «نص نال ععرتجامنق ند ٌداكيابف 2 هنناركتلا

 | لبلدنا وسد لو ترزع شن امزح ةوخالا باكا ذوو ,ر كرم لكلا خال عي
 ا يرحل ااه ولإ حل رنج و 2 هتعدشا هتروح عوز هد رحل اكهزاثاّواح 0

 أ | تح ودل لاا لا ردا 0ٍةستر نعد خيار امموخ تي ماعدا ا

 رمالااَنَع نهودح 6 تدع هير الع

 0 ا م جه بج جب

 |ةةم هرتيدلش 1 ناتو هيلعشا ص مهاالوش | ١

 قاث



 | م اسنيتلا نحل خاصومو هكد يرااتيوشلاغاسوم اورتتلا ضار انو ازا |
 ١ 0 سلا داعم ةنيتكالركتإإا تاس بيو 0 ةئلع هندا 0 ْ

 ْ ا ا نم

 1 هتررغ هت قرط تناك تالا تاوككل او اييزعدا ص اقوعلا بالاكل ماتم حلبا ذالماكذاَو |

 ْ | سو فل ل وسر نانيزقد انضارتولعل
 الا ةناقوتكك يح اص يريح والا اال ءاحلا مانمالا زيتا هش علا ههابو ٍ

 ا ا 7 ول عكر ايلوال اراك زبد تضإلا |

 ٠ ااه اجبايايلا تانايلل عنبمجت, - اون تنل فرعين اكذركل ةباحنلا ايل الان ىك ناكرتا |

 | زل عيجتركسانلااهتم تسون ةانملا حظنا 'داناكدنا اهم جاامزنتن زل | ظ
 ا لاتنام تتهدد كلاي درجت اهحاتضزمانلاو تركت تؤنعؤلا

 ا لا ةانكمؤ هرم اممِلِع قملاطاو ىلوالا اخر تاهوركمر لانسر رإيزم زل زعبتذ اك

 ١ هيا عاين كراع اخ انضم نداجم اقيرع نيللةيقيوسب هنرهزملا |

 | مهءازباتمالا باتا تواختنهابرسانل انصارعإؤ وقول واطاونقا ذل اتنعيتقرعظلغا ال
 نفل ال لوم وهو هر ع جس نرك اضن عمق و ايتن ضاحي ل اشعل الشقؤ
 وو هزه تنغءانو ل دا 1 ةي هسنل نة وس ١

 | ِبيْسامَول عت هتداب كييلع تتلف ل نورت نال زا خشم جاك تسالق هيلا شركت |

 ظ هتلابتانلاسلاو ر يشل ايارككلل عجبت نطو اورد دك اتقان تاننم 0
 ١ انهارياتسدل مانا ن ذارجم ام هل لنف تلف متلو انف تلون بّيَسزجور ْ

 2 ياش تاَزاَم يدل اًرَهَو موتلاتللا ذره هكئرعاو عضل لجو كتل تان لتقف 1

 ةكهل نافدتع شاودر هتتيجفامامال اهانفسؤ اكو هو ءاناف لع عر تس عر شعل امّصق ١
 ْ هاون نس اضل اكهناق اننل املظلخملا ةنع ةحاذتل اكمذ ١ اير لالا هنت ان ليجتتسملا املا

 | هو ط ايخال ايززلال اوال |"ةياورلا هِحْم رض هطمرتع فش ةرهاط ةراتل ثلا |
 | وهو طسؤتملاطاننهلاب زحل اهناشلةياّور١ هجمة راكم اتنعابج له ذلاتهإل ع |
 وهز نيو ملا نظل نسال هشلاشلا ةةياّيرل ادجوَذ ساغّصفل اًسنعاهءاداباح |

 ْ مالا تال خورتساايكر لرتفماو تهز وكللاترباككاقراخضلا مهاتزا يعل شالا

 | اد د ةنىاراذاناكمذا اهتمت كرمز تيدي باكو تلة ع دانت اك | |

 ْ رب الدو تفاؤل ة رقي يبي ويعفو «ةعتيك قدا ورا رترعللا |
 ْ نر اكدلا بج اسمع تلذ تف كين ءانارطسل تبكي هل ولاد ”هييد عم ةافّتو |

 | رط شل اسباذ كم ةنكباج هب اليا نال وا ءاركدلا بهن «هنيكيذلا دكا امل تلقا |
 اكهئاابتمو هنشكؤ :لخملا قص و راض 2 طماع 021 5اةرمصنجع ورب حيضلاءايزلا ْ

 ا مثساو ءعو ”نئيعملا ليغ نوع نإرإلا هتفهلل او هنقب هنقيإسسلا شألا) مبجفرعن ناعخ افداكاراذا ١

 || ممل ناعنال اميكر ةنؤردن علاق ارو ةسازملا يؤ باكالدادحاشراق اياك |
 ءارذ يما فلان ان احنال انلل ذإغرذذ اعين اكردوككتبشتفيكو تقخ -عشاخو وسلا كك |
 ْ :ال وم اعواد الخألا كوين لبيع غش ال امل لان هن كاك ايفو ضيوف |

0 



 1 12 2 1 161101127 ا ا د ف -
 01 6 ت3 ل كف ادت تست ةقانسم

 ياا ناكل شبا ضكلااناكلرؤف اسالك هال ؤ خشلادل لاَ تاعاؤلإ هاب باكا | 1

 مال اقم كلاك هلتلطف هنتل ا دحر نغنف طيعلا جرس عد سين دولاةزع

 ْ ملا قدما حان اك و هنتس نت نعت ره طابا اوبدنش تخَقو ماب يش

 للا يرتاكشلا اهدثمو دوج ععتس وك عااد دج اتت يم
 لاطان عيسإيان زا راما ةرانوعَدو ”نبعس الع امتلا ساقل الاغا رام ابل

 ويبرسدان نيله هلنللاتلدن ةنواعد حياّرعم جيش ئازف هللا 5-0 الان

 زارت دب ميسر ةرمزع لا "ذر تالذاتجف كبباعدو ةلئللا تيِغنذ 1 عزو تلازم |
 |ةلدالإ )ارم هنو تساشأ اه[ عقد مَع حاطناكا اه تسمو لاق يرملات تاككاانإا
 كد لاو ايزؤرونعاَعت قيال نان كيد هتلالج رت ال و انكرعتنم نكلذإب مدخل |
 رقم جنك ايم يلاقي تخل تل ذبَوتف ملال اجارالاتيئاقق |

 | و اه ةتمفرج ناكدلا عدم ضالاراظفاز املج وسل دحاٍْوِبْوَمَو هالولا
 | نرلافعوتاطلاهعاجةرتوار 3 ءطع اذ نانا مورلاو ناف توعلوتبو يكاد |
 | ميشا لائذر ذاق كبي هنزن نارضنح ناكر ههنفارعجشملا نيك هعمور وصلا |

 ْ يشر ذاتاذ تبسم لاك ايرهالا قاكك روس ة تبت تزيني هنا نكماكلاب حجرا |

 | لالا ناتي ملا حاولا ناكامتر هردضرط ساه هرتجعشال خو طارت فج وضحا ياذا ظ
 ورعد دروب لاش رم تاق «*كلذره هداع نعام رت اعد يول 3

 ا ضان أك رسال هراتحلو :قداصمفال كلو هفييحر تعز مرج هدا نلضو للا هد ملا امن |
  2دنا ١

 تاكو: نا اذن ةحقان اهم هاكر مدكادك 8 رتالاعلا لقب + قلك
 ! ١ قالا قاما اهتدتمو برجا ةقلاخ عّيبالاف اظوفحلا وللا نت

 | ناطلس تومداطختا اندزعجالف هتعمَتاقإ واو هؤنئشسلا ارومإل اهنطرعو اتم 7 3

 لا بضاذي يعم تضاوؤتال باز ىو اذا ايت و هتيدع مشد ليصرتنا وسو ناكم *تالذ وعم | |

 رضم ايوا ناكو هزماوتنقمؤنحم ينال ولكل ربصصَو عراف اكيلاؤراقذتسالا ذك
 هرتطوار ناذا ”دفاحة جسرا هديه نورس هيلث انهم صا نواس امورنا يكشاذا |

 اهم تعرضا لو زا: ليلا نا َنواَحهدادئ :رزئودا دن نوناجاخارل همح دو 9 عداشلاف ا | 0

 رز لاول صير بتس معادن هللا نينا هندا هنت نزلا تن انهض ارب فريش
 هديعلارىمحلا متم عزمت العز زائلاءالعالا انني نجا ذل جتا تزتتمالع
 ] 5 ارم همزانن نم دحال خد دا تقلب ضرما اع عجن الان ؤر حزم اكس فرح عام
 ْ هيون ةلوطفل كورد اياكم اضرعتو» اهيكرااطن الظل ملفا انرعناك هنأ اهتم

 رم زاب مولر كتل :بوزح نسيع شلا عنده اعدل دور "لزعزمت |
 | تافيطلاو هيضاتمانركة او قتنرصم ةلاعو ةنوزخا طاردأ نولتطيب تاو ؤييرشملا ْ

 1 وكان دايذنالا نسور عام تال الا ة حام شم ض اغتيل ماعلا اي حلارك دةلدانام انما 1 |

 مطؤفد تلون كرم عمرو ماللاميإ ع مكب كاملا عا لوف كال دإ ةلعزمونموللا هشابو |
 ْ نياَرَعِاَع حلعحا زيزعلل هللا هننعتو بي اوف د < نوح جنك اناد ناضل نشل اناب

 0 مط هلتلاهلعن املس هدو كنف مالا هنيع هواة دبل ل 0 «ملعاعت حو ارمالا | ْ
 نات طار اياعانالا مالا هيلع نال ملونو نينمولا++اتعمزكا تلت يذلا |
 م 2 جلا

 00070000 0 ب 00000 وروربب

 ظ

 اننزو
0 



 | ”تتاؤانا ههالبعولا م تسلا 0 تان خت <« 1

 | هنيلعمتنا كارم اناكومو انيس فو ”نوشمل ارخآإ م اتنيولعتو |

 ْ ايلات مد الة ديس ساناو ضرإلا هنعق شل نم حمص كوااناث عفش لوا عنباشسلواانا بو

 | تذ 0 تولوا عنج هينا ةمازغلا موت تبو هيلع ندا صرطخاغاو قم ناار ا

 | ةاميباوارغ الؤلافاغات 3 ملك عدس معو وبلا كاذؤ اهلياغ متايؤبزمدتلا نوكدلق |
 | كالا رش سو هيلع لرد رتهم اق هب دولارا اغاؤ يردد جزكلو ١

 ظ الحا نا اسلي نيدداحل نشعبلاو «ثدخ كردي اماه ىلاَغَت هلونل هنيلعمنداةتن
 ْ دلو ديتسانالآعاك هيِعْرْش عطرا اًهاكذ اعاو ةنكسوانر هتف نيدداغل اند

 | هج شهار مهكر لِذَو عداشلوا هنام هدادلو دج ديت ةلا هنما لعانزخ ال 5 مدا

 ْ نوع رملا دش ياورنط عني ناجي يجول ءاختزب سرة اموات ذ ١

 ا يترعبوت ىلا بهذاذ اهانا امل انالّوْمَت 0 ا هتان دنورظنو مناك ١

 ْ انهن تدءلنف ىتلك لوقف تاكت هيل غهنال# تي تيري انه هتعطب طزمال لوم ظ
 | جنز نالطال يعط كتاف هم اننولحل نابت: همس ْ

 ْ منجثنم اذني لها وعزم هلا بت ذيككاإلا نيوز + نش حوجب م هنار كاان هزمطعب |
 ْ نوي هالك ١دضتق هدشةكر هج 0 ا
 ظ الو اتفعاك داششعاب نخب ينوملا نا يرفعدتع هنالك لاو طم هاك انهم ا

 ٠ لكف تو :تالعمندا حض هندال وستر سا شل اياه م اس

 00 ران الو اهنيك 3 اسيلعا مهداة ةعنزك ثنخن ناو هع طاسسس ه0

 | ودرس اهربعر عملا قارطاهور دقو دائبتنال رس ؤردعاهد ناهي اهب انزبارتتب
 ْ 0 يي بضم عا ف |

 ةيااركش زمنا نود تدلل ناكلاث هنعمدد اضن فراّمغلا ةزتكب ةرصبقانعورعت < هراشفل ا

 ْ 5 .فولش دئرشلا فانا مزنكنيلو 5كينرال كش نبل هلو اتءشيرتخلاقاًسوايطا
 »© دال ,رجدكشللطعإز ايو مرتان يورو دخل بانعل ,ةنملابم .دفكذع |

 ْ ا هد ناحنالاناملاقن هلّوذْو كوب هنعهداومر ترص نتتحلاناكم |

 | ل شيش منا هيتمز بهز زعةنيلحلا تمظوإىَّوَرَو معنلاب .تره ابر هبيشيعتلا |
 رع جلاس اَيوال اضج نال اقف تاماركلاو تارإل اكلت اًرّوعا ”اجسم ا

 | نت تل ةؤع فركشول مذيع امعاف اون يفرك هنا هيلا نشجع متناركواف كلذ |
 0 قوز 13 قطو قدا نم تقو يبات نب يرتنكو يرن هضيلشس ال ةلملا ظ
 ْ ص اكنلا هندريلل د تف اًسودرتن ارعص هرعمذد امر دالشللا ارعزا ميهوك ا

 دبا يتناكشللا اننا تان تلخن الان 0م 0

 0 عع 1 001
 7 م6 ا 0
5 
00 8 
00 00 
 ل
 م 000 دعت دلت قاس دا كتمااُ |

 | مصذاعروملادجس ٍتيسِدَرالضزمَر رمان عيلوسجرلاوعن هل نورك مداكف هيلع هتلا |
 ١ تمؤ ومما عود لاكزلل اهصعروذ ةئعتلاب تر منيلومَت ير ونلا ناسي اكو |
 ا نم هندوع وها ها دمعي ازهبرل تخين ىشايالد لاذ اذ امنع امر عز ن تلاع 1

 ا



 2125 ل ا 32531320 1 ةناقتا

 تاكو ترا ٍ لبو ةزنب اوين هلؤملرْلامتفابنناوخازع مشتل كردي نابرسإجل هاكملالا| ْ

 ديد الزل اهوْكداَو ةحلاضلا اهناباونلع ليتل يالا ط بلاغ شادبع ا
 ١ هتتباسلا: انك حسو ا نك ةليلل' تيم اهلك قْفبَد :اكو لَحتنعكر ينصر | ْ

 ا ع ير مسسمو داوبرتت دل لام مهددا اذكانكيكترتمَت ١

 | ”هيضاؤترماكناوثتغ 1غ كر ةئنب اضاَد امن هلؤق اؤهت اما ةئنفنال كلام هتادّبعمل |
 | يزاوتهد تلال عازم ١ ب د سول لا ا
 | لو اهنبد ىلا البلا نيالا اع هتد'نا ةرؤمكمت درا ماب تول اخاه كرولا ْ

 ١ ئتلخوتلا نادت 0 وكنتن حال لتي منعها يفعتلاك رحمان اكو يقيس هع

 | ىناحته هافانا لو ومتزمو اكرام نا رغلاَق لعل اطعو َِْقْدَوَت روصو ا

 |-ىلو دن اجلك هن الان: ىلاضن هنو نمؤملك نال كلل ذ عنو نءلماهلا ليحل اوم اتاوا

 ٠ تتولد ةهلح ل عل سطق حامل اواخيال د هرولاىلا نال طل !:درممجزج وس نيذلا
 ا هيد 2

 ا ملهلاف ذولا هس ف نيوتن كو كلماتال سان“ لتكتمل انتءازككش زعل ١

 ١ دل تمتد اانا قمت تتم كيللاراالا تاك يقم وكشف اقم اطم ْ
 أ هس كلوب هلا هني انف تقال هد اكان اككطف هب 2 ص روَصعاَم :تفطععو ّ

 ١ ريتزهتالذ ترطيب انضلذأل ٠ شيلا ايا متنا زشعتيإ ؟يلان هندازميخوإل |
 ١ هتدا ةيمعمل يقم امان ورضا رس بحل ونامل لاق ع رْبْْظلا ةلاتر ناكر دكا |||

 ١ ا ْ ماع نعذم ملوكة ادهجرن لوجتإ تن داشمل ادع زعيشلات تاكو ءطق

 قلل سرك ماعم ةرحا]55للو فت ههضمشإئؤفرملل مساظلا واذ تاكو رص هازم 1 1

  0ةتلامان 1 ب و ما نالهارشيل هنادضشقىرتوح 0

 متم تزد عضم ونس تيل وب قرط هتيادّبعوا يشلا ن اكو لتقمقاد ||

 | يحيا كتلك لوقت هن هنداتم لانا شلانرتتطلاو عيخلان اكو" متحف |١
 د اهلا هان اكو * < هل توحد هما تحزم وه هله نوداّيتدلا كولع غن يرتب

 ١ يما او داصيلالات اق -ؤ نم لااا ناسا هلاك لومي تع نداهتكر |

 للصيتال سر نع جك او هتداو لوم اكو لاحإلات داماتتا متي ضرب ومهسر ١ ا

 ول هقاواز كل وين ناعت < ”نيلسلل ةلجزمرستت تدَرغام دعاس حشو هنيعمالا | ٠
 | هلق اشي هاريؤعتلا نّه تح اَمرَصَمُر ماخلاكبغلاَو فار ماطع | ْ
 تاز ل نال تلون! جل اذاكر «ىيواكيبايِجَسَواهؤنالرارتسالاو مالها |
 يرحمو امام دنيتنا ضع مازماّنريعد تعدت يقال ١

 كدا ىف 22و و ا كالذؤطمتدا كتف مما نغماقو ود وهاي ماوداتلع مت انما

 تيك زمان كك لومتيعا اوان ممل تعمل اَقاهْنَحَمْسا معا وللا مشهاس |

 يانا لتمرير انا نتف قي م« هيل اشلا عش 1
 اوكا هناقرت سلا لعناجاولا تتيىازتتللذ نا تارك ”همنوزما و ٍددهو نلا 0

 مداجن وح دال نيتك ذ عيشها هنبلعاخ او اظنهرةعزم اهرذ هتغؤ بوركتم نا
 عدن تحلق ه1 تقع م 0
 تدل 'هداطتيلااطاج : طبتم ارو رفينا حالا ةريكلا و ذولا هوعصمو |

1 

 تعم . 95

 ا عا 1

 مدد هام 5 توصي ج10 تت ب 6 تاسست قل ع ب يعي 2 م

 رضا



 7: تا تالا 1 قت 1 لا اا نا شطحات

 | .صيئصخلادو اعلانات ةافداق ثءافقالت 9 اظل انا هنا ئ
 ًْ ليارتساٌو ى- نِياَحُت لوف اليا كانَهِوَعَو ربغالاجملفاوا انزال تنامر درا

 ْ لووشلاح اةمك تال الو ايناال احل ةدوعيجا اولا يلا ادع ك5 تنوي

 | قصقا 5٠ انش هامان بيِضلثلا نك حازب اهنعر تبلل ةنعاذللا نهر َتعاالْوَو ندللا

 ا نطو جشلاز اكو ىلا يعامل دلي لاش ةدال حاتم رعام ف هاتقملا 1

 ا رعاطإلاب كييدوبها الا مككاع اظباونلعا هداذحال يكلم هنع ضاعت يف ذاشلا |
 | هزرع فز اتا ورتوا حل اردلاعت هتناكتمإهرس .اتلل حامل اكيد دماغ ط 1
 ؤ ًاقاعابدل ىازخ مهؤغناوجي ماج تكامل 0 حاس دلتا عاكرمل وف |

 1 5 داش سناااي كإبإ اياد هرعرشت طارعاو هير ءاون اع تلل دو ممرم١اوس اَعاَو كلذ ؤَم
 ا تعال انك هدناتتفلضارعال اعلم هشفد حدما ذانيفز املأ نسدحا عر اكالا

 | هتدا حرموو لما نتج نسي عملك تيلعو اًهانركَد ولاد قضلاَو اذالا هََهِدَع
 | تف قا هساهاكه نتتل اليو وا ةل ومي ةنتتحل نوع هلؤنلا 'قوعم نينا ان ا

 | لضفت اي تالعإل ايكيلعووب هتدا همت صاؤمل اك كرس د تورو ٍبايلالا الوان

 ١ تلذذ هلا دكا ه.ظافاطعال أ نا هتعزم وعم وان باقات يعدو

 ا صارخا ال نهر زم نيا ضن تزضلا كوم انما حتاورَسَو * هدامعن<يهاج التل

 ا 10 وس هيكل اًيلوالاد اومزاكال اص اخدش اد

 أععازاهلما لوحه ناكل د حان او ا طل 8 قنا هنيِلع هد هدا متااجدت رق دج ا

 0 اًتحلار ما وعل نضع ناش وهاك ةعسدابر لاعب تلاهرحا كالاحثكل |

 0 من تو هنعرج ف يللاعلا ٍترمددل منال ادْيَح .ةنراقحو . منيت مهجر جا

 ٠ اكودحاو لجل اعاب ركأاةرجلاو يح ارا هنعّيَصة هطلاكتال ١ اديجون مانديلا

 ا ا رتل يجد هلال عملا رب نينجا تاكا انف رد حصاومو هنيلأ# هناثالاة امس ٠

 1 هل كلف دن تسنانإالا اككرباللانضلا نا هوان عمو رخال تيلكملا ةرينملت قلائل انا

 ئ اف دال ناك هنودالككرس انما نال الي ليا هبه انلا هل عقم لف هراعا شؤم ءاّرباماهاَو |
 | موف هكر ن اف هدبعي نر بهن مٌوهاَزَعُو ةقيوح تفج] تل ايارا ذا هنزل
 : مهنف اتادجلا ماتم للا ولست )و هدحتو هند لاّىدال ايرح وذ م اعمل ل تتعل ااولّسو

 | لخلل فت هلوقوغي داسحلا ل لاتمال اتقان ءجبارشلااو اطخاف قا افاد اعمالا |
 دحا ود لاك هند'ن نإللا ىدوهتلل 3 نوكل ءنتلا )هامه كلّدلع نؤسكت نق ولخفن

 ْ رادماذاةجيئنزمدل ذؤ امال جاو لعلة نمالوهيش كن موتي اعرشلا |
 ا ًاقتددك تيزد من اةزحاوم هل نايات عن نا هتمدن صزم الا ناك ناك لاقت د هندا عدلا

 ْ مؤ طتلظيذ ِك داو 6 يهنالاكغز هني هاند اجرام /كاذوتج

 0 27772222222 - م 1و تح كا دس

. 

 لإ ا ب َ

 ْ لاوحالاو د استاات“ مهاثنال ةلاكلا طاع هندا اش نا يناس مااذاتساررعالَو

 1 زكر هناك هندفارشالا ندب انن هديل علا صاأخأ دوش مس غنوجد



 كسا نواه + دانا ةنئا طب اهنازذااجاتلا اغا رانيا 1 نا مات مائل |

 ١ 0 تبني تهزم تكن كارا قد امر ايظا عر زفت اًملخَت اَهلَس داّيحلا 0

 | لعرب اهظاندناغالا نوجا .ونل نت[ نوم نكت نيج هتك ابن اتفضاَواَن ايلات كلل
 ْ [يدداج اعرزتسال مدا ٍعماَوَسرَعِلْعْلاَف هللاتلخ مد ١3 نييك هحتيواقن هدد هليهسلا دل

 ' |اتمارم تل هال غإزا عش تيمي اورد كلك لح لاقت هساطلخ هللا» قوكرم

 ظ أنيلدلا .بكدلل هلْعرَيهصماَوَر رشا شااذ هنفيلكتلا فروع تيكر مق
 ْ | هادا نم دل هامكو لاّمخال ازه هبت تع دارا الكر ائيظابرّسْؤمن ثدي هل كيررشساأل
 .|ينلالامال عجاف نوفر تملا اياديولاركتلا قطرها نهرو ةنغتلاب هلاقازتعا |

 تفر د اذه ٍتحاَّضن ةنينع هددا ةرغد هله داوم هللاركش ون ازعل كرت درت |

 | هانتس م دهر هيشتطع اتزاهاردغ هشورتو غراتلا لع كرحلا هكر لادغراتلا ١
 ١ نبيع هتداريخا جيم ناهظا ماشلللا انعرح ضل رسما ل ثم منتو ١
 ا يل تاقازم هت هدوخ ملا كيرالا هن عيونا الا بكا ا

 ٠ هلق وهلا د يكل نكت قود هتان ال سو لضرب اظازعو ا

 ا | هلزدلا ةيضدؤهتاتاو تجاّدمألا انوخدزم هنيلعافو> وا هفكبو هسا ف “كلتالاَو |

 | لتعدد نا عماذنو هتمءلديالرما نال ماعلا ادهذ حوال تداطتلاتن اتحوم

 | ةحجلإباو لكحل فوت هيلا ناقل ديلا طفلا تمد خدت انج المحل حزونإل هللا
 ا ا[ فاظاهرابطاوآ اظخلاقلط ظدالاهالا ا قخلاا كان زمنا وحن هانرزف ايعو ريمعاق

 1 ا هللا هعمل ل عددَس توتو 5 باصات هاد اضع زمو اذا |
 و اتنزم مومو هنريركسز زملتضا هشتسكا عزم مزش ماتفأ طقباهني نخل د مخارج ١
 يل ةزغبانونم زدنا هور هنررتنجتز عزب هنن كامو ةيرش |
 | تاذزن وذا محلا دوبشل هولا قايل هجاص فطير لوالا هذاا ماتنف ١
 ْ | راشحا < عطلا هراتنحا كب 5-5 كالا ءاتنفالا هنَع هلهر» ئدةيفهانعوا لكتلة رع

 ْ | هرايقاوه جهرا حّرشلا حر اف ىلا ةنؤحلادا تخل هج تاعدلادال نكون ١
 | تعيق لعدو ىرارت نمر مالذالا كرك هسارلاّوِإ اًلوَعَو لاك كالا

 |١ اصماتقاتنا ىؤعداطيشمال و ترووؤجتو برقم لم هنلعملطنأل ىدايسرم يش
 | صد دا لاه صاد حاتضا خلال هه هجر عر لع حابتالا مملاراوو نم

 ا تارا اكمل اغاَق ذاكزم ةمانتل امنيانازسانلا خال قيوم د دع 2

 | تللظلو ناّوهاتت ايو هفرش اون نعبالو : هقاماعج امةَساتتن لنا نام
 0 اهمَسْربْت اعزنن ساما ةةعكتم تاهل فقع ريان اص كن ةتموهو ارجاشلل ة 1 عا

 0 تاكو رص كين رياهت اذكت هللاتار اكيظاز») ١ راض فايزة ثا هاير زفامت )بعئؤانا |

 انشا ةربغوا جلع دهكو لقائد ال ضد انظا وا مب ناو ١ انةضااًهراتيلغاب هدض |

 | دوغ نا هت صارم لع ىريتس خعمسو اهداتلظإؤ هلع رشا: ةللفا تاي ْ
 |نتبل نع راع هدّمس) ةةوؤم تنال اهنا تعا عيمجا اًذشداتكدصلا 9 ْ
 1غ اهب ل ىرتال دال بكا سور دعاه تريلا متلاو تكلل امان احاشش اهنممل 1ْ
 ْ م هطسياق ايس كن ههانخر تا ال فد ئهنملا ل تا ل ْ

 يع

 تا ا و ا رك ا وا 2 رك نا وع

 هناك



 ' نيتسزمو نثنملا عز ةتسانق ناضل ضع ع ذان ةلاقن م شيما ةغاتلاأ

 1 راجيا واهلا ناظفاذك نيل نسضرال امج ادعايجر ١5 و لع ليلا هتاالتضالول |

 ١ حي نادرا اًمارثك هل ماقاف يزعل نادت ناولو ْ

 ا رد هج قلدنا دعت: فو ذيج وهام كايلازم اًهازمَو ةرسبيع خقباف ْ

 اثلل انقرهنا .قوزَبالرتمانعَو مسلاز +ةاطر ترشد دذ اك الب! دوصير بصف كل ذّررغ

 ْ كمل توكل زا هتاف ثهتماو قا يقيل اهنا اننا عن غنا اتلاف هطنب قاييساكأ

 | © دامي هتهادمعتو اهنا خ1 حرا تا تا ذلكم دوجولا تاذدرعد حراوجم تاذ 0

 | كلذ عمم دك انتا ةوعيلا حادتشان نمةتعا عم اقاعضانتّرالالماو تاومتلازما |

 ا داواورالب هرحالاد اًينملاق 27 عري لاكن هض)!تعمنامع ةلحاو : ب ا

 أ نلت نايكي قت هركشي تنثؤتاو :راالل نييلا مون لتشلا < ظ

 ظ يوم ةيزف انعيك هنع اذا خول قمرا هيوم حيي طشم لا انساك لش ديب ١

 | اقر ومد افرعأل منن اي قاتل اي ايل ادّيعانركت باف انهناعالذ فاد ل ادور ظ

 | كني تضف اْعاَو ناوخال العاري اهاازه دوق اممو قلل عركذيب اضقالا اصف مجاملات 2

 | دامبما مانق برغتتي هدير الازم نحت تحتس ناره اهب نلخلات اهائيمغ حيف هالشأا ١
 ٍ 0 ١ توكل لازم ارم نق هب ييذؤب نا طضدن اًميرلا انه ارتفيز هدحا يف ام تولوؤب ةالخالا ْ

 قحلافف ايندلاَو عز ن اعال تحاؤا رخازهرحلاو تلافؤتا رس | عققواهب هى مدعا ْ

 ش١ تمدئفظرمونل قالخانا مظل ناؤحالازهن هتللذإت١ 22و توج لك هعشاذ 0

 | ذا اكتر زتلل وصعد اهيل ات دنباز ول نينا قالا زم ةنابت رهط حر 0
 ْ ٌضنفان هواقرذ هب كاعاف نكي لتازخبمل عادلا ذ هس سي

 | عّاعدو كسنخ تهاون عادلا لؤِمثوعردللا خذا ناف هيياطر شلك ل ذتاكذاق |

 ْ ل انيستا هنافادلولاهكيدالا ناموس ااازايؤ تح »تحصل ةلق ناقتابتلذن |
 ُ ٌمككلَدلَو هداول واع ناو ةزاقرتم نما وتعال ,هيلاحأنوعداب نتا اتوا دامااف ١

 ْ نيم اعاد ناحل يعرقل لاعافهلرا لقاح ادعو فداحال امرك 1 قمنا 0

 0 ا اياككلداذإ الاخ عم قريه ناقلات هلي نحال يالا .داول وا :لبلةنزع

 اني تدرطو زعل ةرتماو» هن عاين تاج هوغو يشموموويوزعمتاةزتكيلا
 ظ ا هيرشلا ناز تدرعو اسلوب قرر نو هزل ارادال ايوا ريب تحرق |
 0 توصي هم قناه نظن ناءلاراذ نيعيجاز هن اكدّتع كد ذرات هربا لمعدل ازم سالسج ناعيا ْ

 ْ محال م راو روطحترع هنوف هناع اف اف انه اّوحلو ةرنجل ادو بزعل تغطي اقل نكح

 ١ ليَصو ثملاعلا ادزهسرلل كة دي وااجو 2 عولطيلا دو شلاور وتدل انهم هود

 ١ تراحم هرقكو هلا يعور اند تيسي ا يعدنلا

 ١ ١ تنطلاالعتبا ا انا |
 0 رخل اهك ا قيال لياطلا شر نجا خحا ةؤر نلقي ]يقال 0

 1 عاطعويف كل ذإئغ هاذا و قدا خيش لا ينم ةضتلل صايل تههيعؤشلاءولعلا |
 8 ع ا اككناَو
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 ١ 2 | ناك ذليل القل هلهازملا نفت هزي عتج مف ايلاف ؤمنللا ممل مننا كلذ ناكل :نوجحقرخ

 ْ | مهلك 2عتتلاةلنؤ ةاغدا ضاق نأ وكلنا ال واذ اك اص اهو! تاكدلاَكْندِ دعب 1
 نرخ عزب ني عز دع ان ب اهو انسة ن هت تاكو اف هدئاقرتكح حاصلا قب

 ْ تار ْعِعَسْن اطلسلا نادت نظل تاني ناعيا حنهيلا لب نيزك سؤماياذرز '
 ا ر2اطالاْز ١ تاي اطلت ني هانز ناطل ضل نب, ابك نا ضا لازبإ «نيشاض ناطاشتملا |
 1 نيدو تيبار وك هض حاج باكا ماضالان هولا دلو, عجومن |
 | ن2 نطلماو عنا ماما بعز اكوامزموردال ديت نيسيطمن عسا هيبزئلا |

 | اف ج ومر عرب ماقحلا ادق 'هنغمس اير رتل يرام جشم اعف تاما يدع اناطلس
 ١ 0 سيول مصل تلا ع خنتلاهل |
 ا دس الفت نعال زو قرت لم هللاذق 3 هنو دري تل ليست لاذطق ا

 ْ و ا.غسملب هرمانترطلا لكامل اذ رتقس ل ادقام تدان |
 | كيللخلايترمريللو ٠ هن فام ناقاكرمالاناكك كرب هه افرام يبان ا
 ا 2 طع دبات هربا منا تموت .
 ْ 00-5 تاواضااغتبطاَكَد «نتسنامعزإاناو نارقللإ ]نحيا السر تصاناز ١
 ا نيشان هرحا وهران اييننالا “ده زفتي اللاش نع هه لاصنح خانات لف ت ب ْ
 خولة وداناو ةىكدؤف هلك نازقلاب صا كتككمارشب كو هيخان ةنترزمرصتعلا تن ولإبظظلا |
 . ع هبالاهن ههازم اهو يديها كرست |
 شيا هنا تراف تومال مل اضرإإل ترن و تييتف انؤلا مايل تبلارع تعونا جولبلا قداناك |
 ١ يح قرن امؤوت ماعم عرش لارج هديحلا كو نحزن سل خليج نخ ٌتففوف حان ا
 م اريل دجاج وجوب ل هدة ةاييمفت طن رجلا ملاح اسإل تحب تحض |

 | دوو تح 0 رس جر تخوحوا اذه لل ذو تلناان*تل تلا ارغ هشام كور طقرعا |
 ظ اياها ايقنت تيكرل ماجلان ةندنا هالات رارتجاذ جاك رم رم دبه ضيقا ٍْ

 | 2وئافوُد ُ مزنع راكم 3 خر هيلا رااح ازدا تضررت ضرتخادال دك" تامنإلا ا

 | هند 1 ب ا ا نودال زمان تكؤل حم ذك لذ دام |

 ٠ جحا انر هنيرلاذ ةردصن |

 ٠ عساها اَنعَد .
 ْ دشارو ملومبد حلتلا هنيلعتسوتر بتلات دولا ا اجلا ؛فطللادلد يلو 1 ا 2050006 رول قربا مط تيم تاتا هجزكيم

 1 هتيإلازإّذ وللناس لج نعود نعتز زا ناكر“ اقدار ٠59 اجو نحت نمسا ذايإ

 ظ ,ةدائموربوخلا حل املك نطو حراتللا 5 تالاضلا هنيلع هناك هيضنبلا رشا ظ
 ظ ذي تق تطالب اهانة! نمو لقدم خارمَف انج ةْياسبلا نكسزماتوفرُم ثيل |
 | افق هيتلؤ اتنين بارك ياها طووول ا ةسس اتقن ردم 0

 م/زملو ٍقاكمهتبنت ا هدالواو حمال خط ليعاحن مندا نحو د يزل اه اخ'يرتس

 نوم عاشق جوخ هدلع تنل اذا خن هلال يع رهمزإجداف تونس امرتسلاو تكن امرك |
 | عوندلانوع اظل اونا هن هتلادك لج حايشمال ع جلست انيالاو هيعر تل اذكلا |



 ووييججسلل

 زؤ ةحاب حرم انو افدرا ان هنقفاو بل ينور تنام
 | اتلافيداو اًعاَنْسَتَن غنوابلا نو دانا مانالابع ءولعا مايك تنكو تفرد انا اههفضايق عيا

 تلال دره هسرولف «: جسد ىنتا ون ا هع كلدطت قاس اك ميزعو وهزم اَتوُكَت | ١

 د طعم ملافن دينار عل أ اهدو |

 نع دخليالع اهيا نيرا دايو هيتمورعال حائل بالو تان تيكانوساعنخ |
 جموملا م *كلامنإ ةيبهلا مهعوولل حابب مابا كك فطحرص مشا هيرإلاو ةافّودحب |

 تمرادعا وف م 'هيِطاْننلا مهحاشضللا كبح ٠ ةارحلا ديعلا م محهحما يلب محم ماشعزإل

 0 " دزجتم زاك اهيا شنن تونز هزختكلا ن2 كتم تاراقتطازهتل رعد

 | اهلاّصتمو باك ما هتوككمنمولا ظنك زمور داك اضتحإلا ةجلتغقترا غداطتلل |
 | لاوحال طارة زفلف ؟هاكإرخاوا باخ يعاتمل ايا تادف جتنا

 1 :ةافؤكرتغلالو بانل اع نقماَإَعتفن اتش اك كاشف هابو) يان جدإخ قزم اجب

 نات هدير وو اذن ا تعنت هنمرجاو حو ظمحؤ ككل ذرّجب ترزؤ ان نما نينم

 ا تا هني نقف و نتناكر ناو رشمات قنلل ظوذحم ازا تكو 5
 |هنعضاوم د ناَلادجا لات م :هركب دقو هن نب ؤايس منيع ب طئين ابك ١

 ا 5 اهمتللاؤ توواتف هتطعتنام لحل انهن هللاب ل ائناشنال ايَعاَنفا اعشاكمو لامع ١

 . اهتم  ذاف حابشنالالغ اهلك كذا وتمت حرش عبالارونلائترطلخإ لما ولاتفوحلايف ظ
 ا ردم ك2 هي نانا حلات نييمائم هزك حاشا ناكو ةموافلا قدري كيلكف اره تخلو

 ا : اهب )عجبا فنه نم امد

 انيهتكاكمانركت انج نين معد ماع ببضوزرلان هل ْ
 2 اهلل حرشيرملا عما ترحاَد مانمإلنتتلازيما خشم نع تارك تانبطلاب اهامدع ْ

 اميل اح جدلا ةييلطن اًمعاطعمازن رمد حرشنلا انه تكتب جيشا درعا ن اكو خالد 509

 يدلل دولا ان وسر دول علإطا كنكو 'تافنيرئفتل او اير جويل رلشلاو ئيتشلا ”زلاك

 | حورتسو نئنللازال ةزهلاو نكسجتلل ةئظنلاو ركز اَو يوت سهلا هليكلاو دحلشلاو

 نيرلا ل داش ا َعضكلا لهنا ككاو ءايزكز خش زمول حرش اهيرؤيومافؤب ١

 | هلكت ذو هيلعانلكامؤارقا مباتتاننك ياخ رابش اعوؤخا انفانا نه تملا
 | مايشلل عماوطل مج حرش الا هيلع 22د ازكي قككاهنت جورتخا ا عيب ع ىري 5 قنصل

 | ثافذ ضاق مإع الرق ف تاكد داماك ندازب 5 نانا يشمل كيشناحو نيرالا الع
 ةواخلا هينمظرجناطف الل هانا واسم طفاتفل قارحلا ةييلا حرشت ضنا هلع

 ١ حو وِ اضناهنلع نافاس دلل ةدربإق هنصيف هريغوار حز فال كرت ل هدوم ظ

 داخل وص صاح رش رضوا وحرس هنيلع مالطا تدبكو لنفعز اال كلاعزإ ةيزلا
 ١ دك علا دماغ شم ماني حرشسو فدصالا ب حربشاو هي ةكدب ا حوشو ١

 | ىف ءتنتانكلا ادضِبا هنلعت ا 13و هنلعائلكامت .دارا# لدي لع حورشلاو هرهدبادذ

 ةتايورت ص جيجا هرماتكد ديؤزإ ل بعردسو :تاعنالؤلاو تيرا 00 ١
 لئلا مانام خضارعم ْت ارث ذو هنع هاجت هرتعد جو طظخاازعزخا اعل انستا ْ

 :دككا هتيلع تتدا اوت اتا نار كذملا وشما انه هند هنداونسر لا قرالان نراارش وتلا

4 

 قي

 22 1 و ا سا ا ل ككل

 د



 ظ 8 اشيرالا حب سدت نا هنلع فارث3 تاحالل انت ا < اتبلوصاان 0-5 نتلانمازشلا 3 ذاف دب 1

 | كثلاو 0 داشثرالا عّرشيو هانزكو عت بإلا يلا حرش مع د هناخك م بنت ننال |
 ١ لضخ دان اي شالا زول حرشسا نجا منيلعْ از داتّؤبامل جضلاقطس ولاء يعرذالل

 | تاهاماخت مداخل باك رشلا انهو عملإطا تكو < نخيع منيا ناك هنيلع غفل رف ضيرتل
 ا كلذ ئملاو هنن لاو هانز يَ نا تملك هحر اشائنمرتتسإؤلا داوم عج |
 | موتا لطم رامز: تجني ناكو رتل نمر تراص حوضلاا انج ة”ناخ حّرشلاب |

 ١ ان تيتا ملط خلك حدا اتفه اقيبإت) م” تراالول كومو اهرزاوز ةياطو فكل |
 ْ مشا يل ولما انعم 5 ادلاخ وشلل خصؤلا حشو نتصل ل هينرلالا حرش بزعل ارودأ

 ا هت كاشي 00 مد م ١

 الوريد بهل ماقلت 301 هر م
 ماسالا جلا طعن ذا هد حاد دايجل جامل حرش هن شلاوعو؛حماوجلا عمج رشم
 ظ ا ذأ ةدكامارثكم هقبشلاج عما ا مج شن حلا نييلارلوف خشتملا خيشمحملا
 ١ هال عنز نوطتنح ةوزجر ب قفاض نا صال هت ام وع ينهذزم هيام ٠
 ١ 0 راب ١ تسل هسا 1
 | اهل هيت اكو يفاذاختذلل لوظملا جانتسب انك دم الل حّرشسو هنبلع يشي! نال 1

 ديت ملكا ثدااكتمزم هلي نيالا اينابأكومو ينبت
 داعش ذا هدهنماءإتلوطا ه2 ١ع تينا امو نوخ انا نمل لون يعج ٍْ

 و خرخبو اول يفارعلا ةريلا حّوشمما هعيوجذلا عماجرنر دلل راو نيدالرو
 ور يشل را ئلامانمالا:جيشلاييم ثارفةوطا شمات مصوو اوسلو عجانلاوإل

 ا محلا رن انعم ا ل يع ا

 ةوشحل امامالا ميشإليع نا لو كلل تت :دوكلل هيزهال حرش ات هظن حرشسو
 ظ 0 زها ةننهاق ثكأ هذع مفارش ايار جلل هاممولحل ا ةنتتنللا
 | عجلالاكوع ناو نام: جوا هيلا ةنعطفو جانهحازم ةطظق قضم نيل
 ْ 0 ولاا ايهرداتب جرا واخ يخل 9 ات يطو ردا ريجإدت جيشا اب ىانحال يسع

 | لع ناو نامه هييلالا حش م ةىطظفو حامل حرتسزم ةحطغط ايم جرمملا

 0 رن ا 10 ا

 | علابال حّرشم» و ا تارثؤ هتينرلا صاولا معقد
 ظ . انش ومو وق قو تام منبع ركل نسوا جشلا ةازن ةيعصملا 5 ْ

 َ نال شارع ثارفو هنعمل مع تام تؤيلطلا نمل خاص شلال ع عمال مج
 ن3 قم حرس تال مزحا ناكد تا ةنحلاتإ 00 ٍْو همالئلاهلاكلا ا

 ةىظطو حام نف ما يخل تافو هنبعّرصت لهرلل ناك

 عملا نيلاىَس هدا تموت ماو محد ظنو كلاّمز هانم ْ

 | اقاباغود اج جبس لو ها دمج تزل! فاعلا فلا |
 ا ل ف هلل نيرا 7 خرجا مالسالا عشوعتإ) ”تالكتحلاو هنكارمو

 : ت77 "تقلل قاتل. هع
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 ترف و هرصت كارد تكلندو ننلالاجؤيشملا هل قاطحو دع ايات يع 7 يلا ٍ

 كَ لحل تاع ىتاوحرم عبو نردادعَس ثلا هيِشاَحَم فانك اطتعورطلا ةنيتساخدل ْ

 قابلا خف تبجانلال اكمل خااطا تنكيراذلا حيشاحب كلدٌرغو الاملاو ةطوبتتلا ١

 تااغواصْوْخ الط لافلا حوشسسو ةيامككلا يش '"كداّمربلا َحٌرَشسَو 0 قع حرشمو

 معصية علل هنمزخإ ىخدلكلا اًهراركو هلاتتح امو كوم ”قيكبط عورخلا ةزه ا

 الامان تدر عتابم لاطانكؤ يول وخداع تاجير محتم |
 اهنقروتسا لا ذاوللا مح تعنت ٠ :ىفراؤإل دن امكلاو بكاطلاد» 00 0 )

 ل اونهرضوإلا لعضو الدادز ند اهندادبح تب ذركذ اعنصوم تع نشا لع تنين رف |
 ْ قام * اهياونارنعو ةزوكتئاهنايَعمْتبو نبل راهتزكؤع بوش اهنا ارا 5 هر 0 3

 اهردعكت اكان يف اوه نار ارجل بعز الي لون تائوالا ضم

 ب سم ةرماس كو هيلؤعيزم ْ

 ا | ل ةيرج هاو اللف هادو كمال هلاخف يع زج ةكلظل اناث |

 كلاعتإيلا واطمالك يلا تالحر اغار ل تنمإِيع جرتشمال ىدالاس تلك اًسان اهديحابد 52

 ا | تبا قمم ارساردال الهاذذاًعمامَسو تلد اك امدعاف تايد يرنماقتلاَواَد ْ

 ] | هوازن هلصؤرل ايامك مندا هت مرلا نيب اها خويشلا ناموا ةنالاع ننام مامالا علال

 | ءب انك هيلع نا زقرسن دلك لعمل اطا تنك ع يول انثاواا
 ١ | ْفاَىرئاَو يبلطملاو كلوسزإلر انكر حيشلل مقرا جرت اكو «مداخاب تاتو تؤغلا|

 | يبناتزيحورشمو «هلكتلاو ةتظملاو نيكل الاد هبل ح وشم :ةئفلانإل هبانكلاو

 | تيكاف و لا هيلا يشد ضوري ناو يول هير جرشمو» حابب
 يم هزنكوتاوحلارتضيوخ اكوا انهو سلا اع« ناو دعسبككا ةهربا ١

 حك والقصد هلشللا مول اونغو تكلا راكم سؤ عيل ناك ظ
 | داضيكلا نم ات علا ظن قت لكنا تطل لضاد كلل دلك دزنو اوما اهيداذر |

 ا | ةكسانكومذناكو 5 «نوصالا ة هنعزم كن نخيل ضارل فزدعي اع هقلكانوركتع |
 ١ | نام 5 هتاخد نموا ؤعشن دازنئخ تلك زاحف هاي .ةاشش عهبالال ايس |

 ا | ةحاطم هلو تيؤئادضا كيا الاف كغ إنجي تذيب نام د ْ

 زن ماس عال ان نانا هدا كتل

 2 التساريح ةحطق |
ع خارووهيإ عضو .رشتعذ اق ةنشنناك

 ا | مالمجلا ع خرع هل

 | ريهشيهعحيمو تلا! يلازم اةغظفو جامل ازهمعطت يرد فلذا انيمهاناهرجشلا

 | اكنوش املمالا خام ع شوعْن ا اقدثيرملا حج ضن تلإللاعذاكو تام تاالعلاو

 حرش خا ! امانا حرش هلكب لت زاروا هحرتسو ةكلانم ماكي رشا هلارامعرش |

 ١ يدع اطنخ محم ملا حمل رافت وشنو باجل اباياتت ال انض هيكحس |

 ا هناك هنلعقازقؤم اشنوالماكو واني رج هييع فز لال ديا رش

 ا

 نتا تتلا 2 72

 ا 5 اهزع دنا تالَديَد د حرمكاب اباوالاابامخ هاهو عتواوللا هع هيك درداتب

 8 يب ياه ل ل

 0 7” ابل

 هيدش الا لع 5 كاش رتعزم دونا متعاساومر تاكو «ةنيعاملكاهؤازفا 2

 | اق الماكءانخ هأجحاازع ان د 5 هزل حاط تكد ان 1 دا نائل نت قاكشكأا اه



 دا ذاته اكسو 7111121 ه1 زان يخلو هزم ٠
 اهات روللاف «يلاَعت هللا اثنان قلتم خابشنالا ةاغج ارم عم نفل اهقهلاظؤيلا |

 5 يعمل اهل ةعاغا اسر , ١

 نول جا عو طالبت ”ةلنمنا ات عرش رطبا كر: ردح اإل ةويدؤطوعالا ذهل |

 رواج هوما د ءاهممست نةفزاهإعو اهطرخي ضلت نمد ذكر
 نك انيلط كا نزك كما اق تك دنليزن جورطل لذا وسم وش دتشل حاتشنإلاإع |

 ١ 5 اتصف فلنا هاعارم عرش تار اهو اهل "و تهازللا عنج يعمي دانع |

 | 3 بهزمز' حالا ةشلاخا هو لوا ةيوقاشل !ءامال بهن نوعاهتنل ضنا افرع |
 ٠ مَع تتولالو اهدعو نادل نك لاودرعأا ناهز اهتتلصوح امو نال |

 | ورعصالا لومت هفتحيد تهز مزن حالا يعاونشو لحس نيج اهتزعاو ىتداشنمل بهنام
 | ىو اًرطالات هعييح ا يهزمو» اواو اهنكاضايع ترتصش كانا داشنال نحنا
 انا كرو حام تعا العلاف وام ورمل وقرذعااط ذئ تلح ”ةنجاةرفو عرتستت | ْ

 ازماءانشعالاو ماع ضاك هوزكطلب انتج طاينحالا ذلخزهناغل عاد «نيضواوسوم |

 | قرص ايِففاش ناك نمل انهو اييفنحتراك نا حيزا ارسمرما نصوسو هيخاو انغاك |

 ا 0 ل ا ىكَهَد ايمكامزاكنايازنب اهاَرَح ١اس :.كلوتاكلا |

 | وركز ولادرسلا نجما لام اذهان هجم ضان ةلز اننا
 م مك داتسايراؤلل اكو ردو : شارما اهظغن ةنجاَواَنَ كرز تاز: نعت 6 ْ

 : يطب اهو لاخن هلزف دد تلاع ود | د د كو تيران تتم ةرطبازوؤمؤ تلا نا ا
 قعد دادزا الك دْوْعَت هلا همر صاوط عرس تن تورو )الوهن وطانع ١

 ملاعب نواكت الكاك هللا ةزنض نعيش الكم «هيبفحر العظم نقع الكا فت هناب ْ
 ذمتك 8ا4يرززمدم توات هتباب كقرعاانا تيري هس اننتجلو هوما |
 | ةدسمر مها لرتب هندا ناق هردع هللا لزميله ع متل زج نادارازم |

 : «#-؛ءملاعلا تر هندريطاذ .ىناهسضزءهلزناشنت ْ
 , : ْس حعجإ لافلدي ازماكهو |

 انعم ننال بصرَمْزم نعت نا 0 بالو اعزومنل بتخلع ْ
 ااعاكل قذيمترع هتداونمن هطزجاوب! مانمال ناك هو «تلاّتل مسلط واتساب

 دك دان نرخ ةب اكن نعاني 'نائلاوسازلا يسن سو و هينعشا| لص هالوك نع |
 | انتم كل دريل ١ ع م نم تشو عاتشا ا رج نرينحملا هيدا انعات اًجاَملْرَمَت ْ

 | طناطاقات نيلؤ يللا ةزوسؤ تعرفون يو يالا هقراَنالَك همهلكلولا ا

 | متملازم همز اهب دهن للملا بوجو عداشلا ف رفد شيينجم نال اًسمامال تلال ١
 | حصول عير دس تو هسو هلوفيلتلا همز ينجم اتناب هنت مزلازءتاتكت ١

 ةستقبأل ةنقنعي ناكتناولت ماكل اتلدة ومو عارت ايقبف ةكمام اك رصك اولا ْ
 ! ارملاودلابإ كويذاكت قنا نيطراكألاو عقلاء طن هلو دل مج قهنو دا |

 | وتعال هيف لاخر اهظالزؤلا هلم زتغالا وهال دتيداذ الجار هداف حملا ١
 | طيف حرحر «ىمال ضفئار نفاق: زدال الع درا ةةايززيلط هيت اانا غبت
 17ب3د 0-2

 ع

 هضم سلا
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 | تاّلد اتلاءتيعرت مطل كلدكَت هدام رمؤعذ < انماو الأ هت ْ

 ظ عش ره اظن اخجارم اونا وضركلا اذا هين نعال لوبان ننعم اناغتع |

 |(عفاحيجلاوه عّوشل ارهاظز اف مالتلاذ تلاع مموىسوم ةظمؤ غفواك |

 دو مهمل اككقلا هنع ةدظفسا اة! اكيلاغن هددا نيبو هيمن ن حسو جيا ناذاذ عوتباكهدخم |

 اد اكتناللا بلاغنإغاإَب معاد ”يماىلاَكَن نإ !ةبدذاك ةدال ن تائش هل ت1تيركتلا ع ١

 | لساكافالاَو ” هلثم نيبو ات هلكت هرضاتفلا ”يوهاغا |هنيوصلاو انؤنلانج عفدعزلا ْ

 ١ | نيتزمإغ تاج ةنج لا نال ١ امعلل تولت تاوقراكلا 3نيدراعلل سنع انا

 ا سا عوط زف لاعالا :ةيزش اهل احدا كر نتكتن )تس 6و دن فظيع دعا

 نم هيوحلانالاو عيشماه اظل زمن طل طاب ةنجدر شلارهاظ تالنت نجنحلك ْ

 ُ ل هريَعْفَو هنزفو:مروعانيَعدرذدرظاتلا3 |

 اهل اير نجران 3 هلاغت هسام مهد ىدؤد املا نب نيالا خيشلاو كطابتسلا ْ

 ظ باطخملاموع مرعَو هفبنه ليو كلاب ىلا منا حا داّيحلا نم هحبالطملا |
 | كامن قمل اد اتق تلا ناو ايوب تلقالاق ماي اطل ادزبدانعاغا فو هدا

1 

 د 3 كفاك ذئنييتلاو ةجرشلا كايلكعقرماطاو نت ْ

 ١ موغلل يوان ةذكمتضلانإلاغلشا لاح 0000
 يتكيانت ندا متركلال انءادهُي انعولارا رياك هند خفيام» مقر طوالو هياط ع: عزها ظن ا |

  1هححصحم هج ئتقر ناك ”مهرط اخد ؤن للامر امكالاز ءاقزح حا |

نزنونم يا يان ناكل كح ْ
 نللدلكذ نووؤت' كلوز زا تكرد

| ْ 

 تو *ةتالمتل  دتا

 ف 7 تما هناف غتر: ماعلا كلذطعر لالا ناكل انراكتالاهتنا هجم ٠ انؤشسأ

الا تفوامنل اهلل .مسرما هاف معلا نر اًحمنحاخج صنالاةنضر اكل هابطعر 2
 هلّعو ءانؤ

 كب اا كار ع ات 05

 ونا تاخر نزلو قيبفل !طوحمزه تعمم مزعل طالاوييرشألا

 | ماما . هض اخةربزم تاشرازرم اهل ةرشلا نا طعام لمالارخا رول سوم

 | ف اقضاقإد| تلاه اختل جاكم مهبول فراق ني هتم اخترع
 ا لال ةذاو اجبر شلاايعؤاطتي كل لك انكم غراند

 اك م دش

 اتطابوازهاظ اج مار درجج "تشاطنات *هئيرشللل ةالئاومال نوال 0

 3 هلو نيداضلا ل اذا ام نيافرحاذم ةئدرشلاو هزات

 هد ايم نبل ماذا اما فرهاظلإو ةجرشلا هنيزخل تكناطناو ةرهالارسقت

 تنعم وره اف طفت! لهاظا اجطائو ارهاظاذفاؤت تحن اَمزالتنءامغا مولا

 اا 5 رسل ا ٌذاَعا اره هتععلا عيش ون هدب نيرئارضإخا

 0 ذ[دالاسال ا جنو هتعرش دان! نرد ان اهرب شما نتصل ابرظتنب

 9 ول فنيش منا انهو ل نامتو»

 ب

 3 | دلو تكساق نلعزغ امرتعالغت هنداوي برغيب قزرطانل ملك نولوطيور اكتالا مع
 00 قطار ها وعت اماكن :انشرعا ركتاش تال عقوطل الها حتجادتو دك

 ١ م غو ءلوسر مالك اغن هداه مجسم مالكر ىلاغت

 ابن :لازغزتن ذات لفض كاع بريال ل تاذف هتعزصزنن يعقل فرت



 اك اراكو قنا 7100 7 هز اس طعااملؤل نر نالاك'ةلنضابن شل الانا |

 ١ 55 5 ميلر نارك هع ممالطس الكيان نال ل لا

 ا قوم و نمو واهم اد زجر هللا حس © هررعن امل علا و هلا نا تنل نو ني هوانولالا

 | ةراث ردهم ذر يض د طارَستو م نومعمت, اًملكف هضاظلالع :راكنالاَو كابادتلا هجر ابكر ملسالا
 0 و معضد للص هدلالوسربو آخ قمل ايل قيلبال تنال م سوغزع متت نعل احن لكسب |

 ْ هي اكون عراتشمم بدلات ني يس كو
 | فكتّرلاه مر هتبرجحلاف * ىترنا ل ستسو ْ
 : كعب للفن نا اتم الت
 مدارموأ هدارغتلا ذ ناي هترؤعمو ايام علكز ه دةمم اع طمرمرجا يا هفضل ئ هعهلا ىلاؤتشا) لاح

 وكر نم جاكم .كاشيروشملا دونعبالكوتَو تشكاال اتاري ائلاد رمويغلككلا نال
 اولا عرض ضب . رهام انتا ات تانغ ماض هدإ موناكو مال انام جيل ام

 ا يح حر مهدتفا دقو هلاوخل ةنعرانعت لت نااار ىشحم نمو هدتشالّو أ

 | لوفد عترصاوطل دعور تس تدع مل انإات عر رزلا هقرال نناف كلذرهدتلا
 و جفتاَمَوسَو لع هاوس عرإشلا جاكعسو ماقمالو قودو طن ناشارخيإل
 ا يت ادوبم يمص يورد ”مضراتمو نروح ا طايتتنسا و :هتع

 رمح اك كنف طخ ناك ناو هت رتدازغ اياَوكناكنان اًركو نكهلك اد هرهدةمغيالا |
 اعاة13ناة تيس ياعم مهلا نع طخ نركب ونت هت نايت بالضحازإ ١

 مالك مرتي لوقت نيا خشلا ناكن قانا بيرك! زظنؤال ته رن اطتسرم
 ْ منال م ١اغاو رمت قرطب هالك اهنضصنؤلا وجوبا جيمجتاتندال امينا لكل
 ١ ازناع اففلل كلذ اهميعيؤ ضلال ١ حولا يجر مزة كلج كلن هضفاه
 | ملهم نتإت زامل خ١ ان ترعاف ميما ف وسلا َكلتنسجا فو ءاذاسلا لها هتيلع

 ١١ ايصضلرخت دار مول ارفع هلك برنطللاَ هيلا دان تي *تيحب دلك زعل 1
 || تيحزع: 2 انرحا ٌقاكانال وعن ها هد نرللا مداخا ناكو * سلكي ذظؤلادا م
 ١ قامم وعام د لذ نيب كلاتت ماك قرع ل تيكر تلازم + تجمالك|
 ّْ 00 رتطزف قنا ناطغ تف داخل لكن 2 ا :يال زم ايدالالكأل نزلا | ا
 ناولزد تح كل ةمرجالا هدا لبو تل اى رشينل اند هتيداواطحا ام |

 ْ 0 -: ندلوفت هللا دمعت ندا 2 ثاكو هرمنا راشللا تاس شز عاجز | ١

 ندر وكر تحتمل ودع سا ريما طاطا دنهلا:يهازلل أ 0 رشا ةهالا دع

 | هتبجب يؤ عيتعلم ازثل هوس انا جرم رسم ند ةنمالا عملا هته تدلك
 ١ ندعم لات تييضالو يال هدسالا دايمن ديعل خلد مؤ شالوا

 يو امل عفا نال رتمللا وه قبض ىس م عوشلاهعلتت يذالذ ةمالا طعنا ؤشا |

 0 تلقب ماكالا جات منج تملا حتما, مْ ذا طترلخقلا عع ْ
 «٠ ىمللىلثرتسرمللو ٠ ىقبشا نيحايضتي دونما همزلماداؤ ١
 ٠ لعمل اة ددامككلا اهو .
 5 تاتا داك هماىدإلع دريك لعلاك وعن طتح حابكمال لظلم ايئتشللاع |

 ا 0 م حس عع اتم تاسع نر جا 10 يم ا 77 د 3 دس

 0000-0 يع

 4 2 ا



 ا (افاوةقينوعومرجل كولا وايام عيبجن بو 5 وسل ذو لاهل ماؤعز رحل اعطت وتف يا

 | ةلنؤما انكر دافلاف اذكنقلاف حب ني فوعا داك نعمه هيزختاو يدب ايوه ْ

 | ؤلاموهتاقينخ را طعلْؤغب هند هجر صاولل لقي يتراكم هةنخ 0 ذهوانكا

 ْ ملاعل يحباصل باص عما ا مطجاتلل رتبه لذ لازما دام ةلغذاك 0 هدئبإا يح

 1 | لكدوفن اضا هتحعتو زمنا د : احلل بحاضحتتي هر ؟ تيرا ان لايعمل كلل

 اك قواد مااا قيرطزعبتلاؤل ام جانا وهيل ةنئمشلا هبحاسإ يد ع ا

 | ”تاتعالز ذب هشومو هوعمانمر انا هربا نااوعد 00 ا

 | عمانادت هتددالَو دآضمل د كسل ى نلائازاز نوملاخل لا الخزي الار انا عم ثنا

 ا | «ةكريماس انها عمرتسمال وك اعاهِحاّصمِش اف اَبرلاَو ي يالا اهتم د ةلامولعلا
 ْ قر حولطر نع +« لا زنشاال ا هيلع تسال نايجا ةصةلاخالا ماعز ةل وش كتوتسو |

 | صاغ عن قوالاف هضالخا مدع دوعدليلا كاطفرصمحم وهو ةلكيسزعاتسوتمو ١

 | دحاَعوم مواتر زعم ومر م نبق هتداز احا ههارهج مسا ى هل كومبو هلوق نن ١

 | ال نيككاك دفن اوال عزت غن ها ةبلطزم هيئات نع)ذ نال انهت وتس ْ

 | ظافابالاعتتورتقنالا هدفي عدل تلباق از نس هرماي قورعم مرما قا انقَو وها
 ١ لمح ويجد 'تدةهسرةظاف ٠ درع كلدنإصخ ١

 1 3 ..ةتعمو اغلا متغلا امو |

 1 امرت زارا ستعم كل كو هسيدتنَو ةماهلا هاربا ايكو ختتلا مالمدل اديشن ذا 0

 ١ افوتريوسا داوي الكوت كودك قوات ل تتسرداللم اكداتمتبلاو |

 ا طعناكت "عزل هاون قع نمد د5 نسل ةكرااغا هنلعا سوسن تارا ١

 ا ماو رص مد اماسي خشللا خشم ل ْ

 1 ةويلاون اكزمتع اب وجانجالا مجاادجع خلا زمر هطاجتسا قللرّبع ْ .

 رمااىل امرهسرلو «٠ مؤوسا يل عرل اطييطنا# هانم هانا حجم 0 ا

 *ح تعلقت دتنا نم انه لا:
 قاددابلانانيرنمخا مالكا 1 ذلدال ار اعتب لؤذلاملا ةرداإل مهول لاشك راع ْ

 .تراهل ضي ذاك أ تهنمت + لجنود اىيشسةئسوشملزنزجا نانئخل اكيع الكلك

 نيلاغل اكهدحال ضاعسو هنيلعدنإ !يض نوكنا لازال درا خيب اذلاب جشلاللا يفزدال

 ل همعاظريد كلذف خلط لول لعادل عفكناال املا هتلضمال ادنى نابي |
 | دمنونعبل تيس ضم 12 ا وك بلا هيلتشمالا3 انادي

 ْ رخانلل وكن اسال: كولا ورش رتل ناك خيناخل ب خل مان خا ولطرطل تفك 0

 | حرباشلا هاك ةن ب كوني دنع هناك تنال يشم تع قا زم اكمل 1

 ملت هلع هندسه نوجا لاف كال هزعلبي هجلك نالرطد ان استو ميرطعشن الص |

 ْ .ةماركب اربجلا يبيع مز اذالاكرهمانض نيل تاانضانخا تلت كتم |
 اياروم اوما ماك سنو بلع مندا لص خداذ اًضاَد "ةيزعال وغانا داخل بايام | ْ
 ا ها يس ب ىناساو طوف عر زف عرس داديط# | ْ
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 تح هم اًمسناق كتاائف اف هان إاهمحلشلاؤا وكن 5 انهد انك انهن اهرس

 0 2 ا

 )ا

 تحت



 تاكداو اهتلاَو اهيدوع اهيفاف : ب مومو 5 هتلعمنما لصلاشف انا ةعددإلا
 تملا هنلاو نمت ميظعلا تار ا“ تكايات هامول امل اناره |
 ١ ةراثنالا للذ ةحؤلل يحل تاكناو نازملا هيل اراشنارضعت هئداخلا ةشفا ةكضزالا هن |
 | هاليصلاق تك دلك مسد عصرا اي وهدا َنكاسَسلا ةينه اكتب نبع كلمته

 كا ةلواحلا ةنجقدرخلا هديلابن م دج وهو جر ن* دبه نّوكبامعتوا اسو هنب
 زةجلكنال تاكل ل تالا تينجزموا حل كيبل 3 اةلتتلا نو هيلططتال خب |
 ١ هتنازص هال وسن 00 ابيع تناكذاكجورعوم اهنمؤلااط ا

 0 نع انزفعر وضس ديه ال لاكن هتداتو هذ 42 "هيدا ا. هيد [كاداج اج جتنو هيلع تذ ْ
 ا هةناوق انتحرت نا انو يدر صوت تدزاثنعرمحلا ببزتشلا |

 ْ 0 هكياقلا تعال لاه سشو هير وضن امرين انمطاخ ناك تسند هيلع ناو 1
 ١ هتياح تنام اًهتدإ ةا قداس »عاما امك لوا صعم |
 ْ ا اا رادج هرهد هجرت الا اًددع هلع ةوئاو ميسو هنيدعمس يتم ١

 5 ” دامعلا همم نحاس حسو هتلعمش | ص نكت ناكم اهو هد هرع ىصضاعررو لح ْ

 | ءاهنا رز 2 ند انما ةججل ان دنا دحوم دقنصوا ةنمؤماج كاقا كل تلق هتفباكلا |
 | ولة نحت ره ازعملا غن هسا الت بِلعَوه اَموعمول حلل ةنيرعم وهل ىلا نال ةللَع |
 ْ حدارمل ال هنرغخ لش مالعلاو اال امتلأت تكل ضيتإف بات 8 ق اذتيأ ا

 ْ مايل اهعَصَيَو هعدوول تلد هيكرتئزلا كداخزإ تلعمل تراي د هدوجي ةينمل وقم وو ْ 1 ١

 | طلعت 5 خل تلاهندعوسعإلاو الج هنداجواق ناهااش ياا لاذز جلي ا

 ١ تانك توك ارهاق تنانين نعم احله احمد نر يلا هعسورر تي قدي اف
 تيار وم ص ملا انوع شل انللذناكتل ا قيال همت ا
 ّْ عرخإ اىذ هدد اعنااسي أ
 ٍ ظ5ظ55 ركإب خس تن قطن عم ىؤشلا خنت لازما خلال م مرظتنح |
 ١ ا عنو نجل البور عزم ل ته ايدالاب هئَسااَم |
 8 0 0 110 ياسا هي كل

 -حا -ها ْ لك فاخإتت تي نفودالوتساهحيرؤاظومتس

 ا هي وووككت < ميا 0 تا 1 ىف هم يا ا

 | اهنانوراتموهت موا طنفف هم2اخررتفي هتلكب غامر لاب يناقت هدا هضلك ل ١
 ا 0 يسوم مالكو ع دنلا حاكم ةارازمنا 6 ْ

 0 0 دش حش ديبار خلاد الازد يلم ةارم احد ع ]يلق مهم رؤوس تي كلا

 0 2 ندم ةماحل حاتم نمت 2 مل تنلاومةاخالاو هس ا

 هنلعرتسع الكل كيع دم هلعع نازيم ةّماؤا 5 ىواعرلا2لادلطل و حل
 2 هجن داتا دكت“ 00 0



 |ة5نملونئ تلاقي النظام ناك اش كاذدج طل كذاب هعيجنتظاوتسا» ||
 0 اي اوس اوان تس جالا كارم ميول مل هنا هدايحت تلا |

 مهملذ ةنيزلا ااوهلؤقيد كتم ام متلادانا' دام قول 0 و :تيكزرزلا ناو لات ْ
 ْ لك اتا خت ناك هجنال ا هلثو انذاتتناو هتلثف اذثنا هنم هءاةن ام وحدم م خبر

 ا ايان اه للع ذاك ذل ذات بهن ماؤلاذ هت كاِئين عاشلا ارم ع 1
 | هدد روحا هم جيجل 33 لجون ءمضارم الاثنا ال هالحال زجل طعس حلل

 | [تاردي دوِصلازخ بحاؤن| مات هين بانت: دو هيبسرْمالاشتما ناش اغعارتملا ذا ١
 ْ اد دحر اك اونانحاوا ااا داو وطال ”«يرتا ذل خلال هشبارمال |
 ْ 5 .:ت_رتثطاغلا بر هدرهللات * دحا ه2 5 ١

 0 ن2 راسا امد 0

 اطل تقمابننوكككا اما ةاكجارم ويشعل مالا ادطجيرشلل ا اك نجلا كم وَ 5

 | 2و هرم نتنالث نوعي كك جف قمؤرلا حوش هتادع تدل اظد فخ دال مب |
 | بلاغ وون طك نورس خلا جد اتهام امال مهالاب اكتتعل اكد تترد ذسزإل ا

 ا كيلي هعيش فجاشلام امال طة نشم ل الكرد هتحلاو هرم دار م خول الر هضصخ

 يتلو ريجحو تام تجلت لاه ان ناحل ةحمز حال طخ كا انزل اكو تام تحت

 در اعدت ياخد اكديم زج نون َىهَو ةهلحلد ةرمدرحا ابنتها ١

 نب عيوتكلالكو ةلجلو هرّمدل هئباظلسلا ماكجتال اتعفلاظو ةرلجع نول وهَو | ا

 يخل اماكن طور يما ناللم ةياباكشملاط هو نينرّمد ارا ا

 كلا تيت تميم زع ]خاب داك درع مو هل قوزعل اها كتل دكت قبور

 تام تكانا كا اجادامعلاطوأ نحو نيوز خل ز جولاو طيس وطء باك

 هلك لاو ةرمحيسع ريس عو م يزرولا جرش ول اطو تارم عيتس تمول اضل اطو
 وتولي ودلإس حر كنا ال وهلحلد ةرلج شو لحلو مدت كسلا ْ
 تلؤطلاح نيياانأك 0 ةىجارم حم نحإو هرم ةقدرلا ننال بلطحلام اماكن لو 0

 تفاوت نم د جلاننإل تابتختلا وي وسجلا تاوطانلاطد هن اككس ١

 | ءالجلاو ة زل انعلاطكو اهضنو تاير | ددازل' تول اطو هنحاو هريئد »لل تؤقلا |

 | اودرم ةنيتبوتاذ ند جا رتبت شل الكوك تحلو رم نتفلملانإل املاك |
 ١ تتح اطو*# :رمور حر هعرتسو ةتحاو هرم كى دا نال د اشيرالا حوتنتوإ الضو ا

 | ةحاوةرمط جلدك دلو نقلل! نال نولكتز الو سدو:نإل هَينيالا حورشم |

 ١ 2 تش ندا: رع انولج مانت عي عملا لكلب جامل قرش ث لاو
 .٠ هركحلو ةرمابزكر رتل اًهحتسو هنت ارم د جيثلل هىعببلا حرس علاطو ١

 هرم كلارا فو +: تاومودحم وح يرطسلاو يربكلا ندالازع شما دعا غن اط ْ
 يتلانإل رباظنلاسءاميتالا 2ئل اطرد اهنريظمل# تاره تال خكرالادعاوتو |
 ردا و خفه رويل انركل نع كل دريغو هدحاو ةريئونس»لل زال الاول اكو ةرم ١

 ا عينا هاهرم ىرازل كيرالا خياقت ولاكن ةارتابكث بدلا بكم ىلا اطرد

 | غض نو حلطنالا يطوتس ام دن تاهو ايلا حاس «ينزرم خامركلا ْ
 ك0“ ا

 2س 2  لا دسا قس مس 12-57-05 1 سمر طوعا

 1 دق دهسا دع مد

 ب



 ْ ( تلاغر تارنرسخإل نشل سيريال تزعل خس ينكها

 | رسمو هزت د ملال اييرتعلا نها ينمزنلا حرشن توا اكو انفنا هناي صحب هنادوشم
 | 35 خللاريس انغل كيلاغنازفلارب تنقل انكر حدد اطلت هنن هير دكسا) قفلت
 «٠ تارّم مْيَس ل داعق اري تسفنو ”تاّم تكلا ن نانو .ةرتجوت هاربين اع

 ريدقنو "نإنرموط لارا شقنو رم ره نرايتغلاو " تارمرتمعوناوكارب تفر
 رموز تيينلاون ارتسعلو "تارك وايش قو هرم هراكمازإإ ا

 و انمي ارينعت تحل اطو هته عشرا ولام منخ لجن ةيِإَموَهَو هرحاو ١
 تار ةكياظ مصل قربك ينير ازيزعل ادع: شمل ايي شفنو هزجولاو طيبتبلا |
 ْ كارا كايلي تق هت تل اطو ةزمتتتكل نوع نيد كاهل ربشمت تحلاظو |

 ا يدنالا هانيعنانرتس مانالا» اريصف تول اكو تارمتناانّو زن مرلا ىئسملا

 )| 5 5 رع نر الالة هيلظنت ىو ؟سيبقنربس مت وهو 5 عيكو نعوورتإ
 ١ ةفلاربت دوا اذ لجو هراناو هثيداحا تدرح# هتماجئوشس ملع 0

 | ادييلّوصا اهيفاوخ اووصات د ناكو ئنمطل اةريش اح اترظعاو ةرَم هش وحب ١
 ٠ للتنالاو تطالب اميل تعتاطط كلذ« تاتشلا همت ٍ

 ا هلتعزلاو الل ناضل | تحال و هكملازتغالا حتما نيَيْمَوَهَو

 دك تدنن الو تلؤدو ماتنخزب يس قغ انتو ”فانقنال او

 | :تهلاطلل زكر باول اتحد ف 0-0 بيدا يا نامججإل الداتا اك

 ا 0 ايلرعا هيلع تملا للذكو نين [ رايت وللا فسو: نوعا ا بارعا هلع
 ا عبشل ١ ةيشاحز د ءئطفَو ىالربخ :لاؤرل ايطف يشل انيق يح دوق اه بعتمة

 4 نيد نعم قنادإا نيل لك غشنا ةبشاخزم خطت 5 رداجاندلا 1

 ها وسوم 2م اهلك لفرد لو عب 1ةنوساعشا
 ىف ارعلا ةغرز ىلإ ةيشاج هنلعتدلا كد لدكَو هنظا ايف كايدو كذذكو
 راو نوما هوجو تايعبفلاو قرع ١مل ادرعتملا) اجل بيوم اج

 ُ يك مثلا ةنيشاك هيو كيران تتار هتيداحا حراخم ةادابإ م
 ا رك ب ا فافكلا عنه اطاماترو تا تالف نبع

 ًْ تاق جائع حلاو ايبا حلال تعرق لاكش ناك نا امراساقتلا

 ١ بهاذلل ةلداو تيزط انيك ثمل وا خو عدت انشر ممثل غدد
 | ابحر يجو هيزتز رم يا هتحلاطام ج3 اذ 000
 باد :ه:ةاذلا قاراطلا هجاعتتو كلا رانا القومو زج داما مالا رنه

 | اكد طولا نيلاولج حشا رئركلا عماجا جول اونا اوصال ماك ِْ
 | دامازعةن رثتش ند جرك دال د تيرحفالا رت هدر برو هريتسصلا حهائلا ١

 تلزكو دال ا ب تنصر اخ مجاش ا دانالا عين ثكلا هت
 ا م احلا نودع كلل حت: اهبرضشا م قعيا وكانت تلا ْ

 تمير يلد حفلا اهم 1 ةدشاءاك حتملاطتلدكو |
 هلل عنجتترزلانفكتو ل نيس هنخاج ايحاصرلا نفت

 طع "ضو كور ار يم: 13: نك 0 تان دقل + مل كن 5 21111110 ناظم
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 1 ا 1

 ٠ تزعل اما باك و ةؤتبهالنإل دغملاطب هزم ل قواها ابك تارك ْ
 ١ ارخالات هدركوصحاال اعجتل ذرمعو اهبرضتمحا ام طربا نر لال الح عطل رس محار 0

 | ديالا نإل ةناسلات نمومانلا# يرهولل حاكصدؤللا تكرم تول اطودتاتلاد |
 ْ كمال نكرم 2 ول الك هرم نرخ تنل اكنذو ”قوؤسلل تاخالاَو ايدام بكب 0
 | تاكو هىواضسلا جارممحرشنو ارضع حوت هنتعلاط اسئل عيتزم 0 5 ملك ْ

 ا عل اطاناكَد ايصال جرت نم برش مامال يلاسال ابد 3 طارق دلما |[

 | ةيئاحو فنانتشلاش دل جرشمو ئتور اهلل لوقحلا جارتسي ا «علاطملاو |
 0 نييتاب زبن وحلا حاقد الخلاب انيواتضزمتتعل اوكا ةربعو تيوتا ندب ١

 | ٠ لاتطلاىداششو ه5زورملادبز فاى واتنكما دنع دلوصحلال ام نيرحا شيلا ١
 | واتقو هيماّماو ةيازغلا يفاتذو هودرتاللعواننذو 'نيّيحضصاطلائتاتفو |
 ا ندن اوراس لجسم توغتر .خل لان اعماتقُو ”عاجصابا ْ

 0 نزاع اند وإرك خش ايجواذو ٠ يبيله اكو انفوم تلاه فاتنفد |
 ا ا ىّرتكلا نبدا ارعوتمادو لعلوف ”دعاوملا تكرهه اطَو تلذر رعد طم نئرلا

 ْ | اهضصدار دحاونلا جامو كر زل ادجازفد كتل ادعاوتو ْنَّداَحْلا دعاوقو |

 ْ ا م ' حلا اهماكحل زم عمت ز حرتعز مرمى اخر ضل دقو «ةزاتع |
 ا ادق وو نا اياكاخ ا”مم)تارش ال تضر ورحلات بك انزكدعاوضلا |

 ْ نيا كتل دالبلاعواتنهان# هلكش قاكرلا دراصنوو «يواتتل اكوا

 ا ةزعسو «ةاكلا ةزكبستو ةناحان! هريسسو هما شهب يسري ةنيتكز +

2 

| ” «١ 

 | اهل اس ةرابسو كاكا ةراسسو يريطلا ةراستو ءاكمع علم سالك نركتو ا
 امنا اهتريشلا) باء عاكو ا احمل الار جتما قزسسو ْ
 ا -اهرنحا اطالع كس اوئوضللا تك علال |
 ْ دال هيلخ باكو ميسا قرا نال ةناعرداج اداكد ئطاياطيإل تؤملا ١

 ا تك جارح يلا 5: درورلل راحل فراؤعي اكد 'يريششملاةلاَسرداكم |
 ا قفار تتضدتح : <واهنراطح ا ناجي خيل ميك اذاعه ابا اهلكوذ الإ ا
 | لغه اناا جلا روما ذل اسر تفلاطق اذ جخلا لت متو صل عتماولا |
 ا 0001 ةىاري تتس ةيائزهلار يدب كيرا هنلل خاب قكتعل الط 0
 | يرتشملا تايالايعت حّرتنو يان انفللرعوشملا حوش «عورتملل نيرباكلا |
 ْ بك تعو اشل حلَنظا امو انتهلاطؤلا فدكلازم نال هيرضخخسا امان "كل ذرتعو ١

 باكو تالكرمحيب قاكتنإل اوس ريل صَجب تنكزفذ و هانا العاقب طاخا انه
 06 هنعهنداؤتر , يونا لل نيدلاباهش جلا م هالسالا حجوا همنذود دومهلا
 أ ملة عاالا عكاز ماد شم قاع وس عكا تيك قو «هنلع بان

 تاعي قلاع نر ص: ءابخ انويباة قدا ها عم اولا كدلانصم اليسا ١

 4 تن رون حا زعج تكف يع ازض ا وها نادإا هن هندارئوتكة جرت هتعايسام |
 ' ||| ترولق تاضالا )ها زعرا فت هنداؤمتو هاتتبام دارت إا هن ههافاطخ انك هنا |

 ا امم ْ وعمل هيما ماهو



 ا

 يو

 ( ضو انلامامال هذ ند ترغب زان | ذووهن مع ةدام) نر هل شل طيعانم انك لالطم |
 ١ :كلذدمو : تان بربع نش اذا اوادمالاز هك سابك واي تق ضف |

 ١ نادنيعا يعج اعلعان هزم نك بانوردا اي رات ىدوعتماي]علانظإل |
 أ نال قانا وادخل هيدا هرتكانك 5. اذلالاو اًنشحخالا هجيولَع هز قا نلع اا 0

 | شوو نش ينل كو هنهاط امت عئاشسلاص اصوضيبؤ طم نزع وجا ام ْ
 ؤ 0 «نينرا زل او قروذنلا حرشنو ”ناتىض ايد انكو و دارو ترا ع

 ارانعكو ا لد[ فاكتتو ميلاف انْرْيداَحا جرو اةيارملا جرتسو

 ا يدداو ويا كلا هوبا اطل نبرللا رو مشل ادع هه نام ْ

 | اعككةتؤزلل 0 - تكل طوعا ءنعور ابك اعزخلانيرإإ اق |
 ْ | تون فانا "لاكبر حورشسو ٠ ءاطولا نان تنحل او *: يي اهنردخا ْ

 | لوي ةزاخاب اقرا نام تاكو ناطور دعت تكو نيش خالل
 || اياد نراولغ وخل نجا هدَمطلكمو جار تتلو كو يدا يكس ا

 | مديرو نعوار بع حلا اضلا حلاو هدا وار نا وش حْيفاَر '

 | مامالا ثودد و اولاد قع نار تيل ليات تكد تب اكو هتاعشا ضر ْ

 ١ ذاك ثردلا هيه ناكدناك هياكتاررصزمونلعتالا هيهرماغا كاك هز دارا |

 --للا ماكو خموفلا تخل هنراع دا لع هند "لوسي حم ةالكرخال دالونت |

 ا | قون كلانا امتد و هنياعمدا صا هتدال وسر نم قثس الون ناكو همجي نيالا وع !
 | رع نيبازيا نينا عمت هك 0 وكاد داق هالك |

 هت ناك ارصقلا» هنبطجعاي ذي ءانمومم ارا ةملافاظعإلا خلدا
 ا :لوصار ةنفزم .ماظحا نازئاازمركزليل تيوقتسا اد ةنبد روبل ممارإ ْ
 ! جا رعيلأل الش تدعم عطبولقا كت هرتعو م ْورَعَك ل دكبو ناتيوداعَمَو ا

 امك  زاهوكو«كهدتؤ قل خدك ”داتعكواو امام ا فجل كمل أ ٍْ

 دل ةدالبنل « - ٠ قيملاعل ابر ههريللف «هدوحر يبت انعدام
 6 جود لع مدل الم اه معنا[ 3 :
 ا . دا طورزتنال> نكنفوضاعز توق نحت رز مخ له نم عبط يرغول لك

 ظ كاطو انوا جنح ايف ايفزدؤتامامال انالذ د بهرم شرعا انا ٌةزعانلرلل زطاشرو م: ١
 ا ا ةيررواةيالال زا عزان قطاخال تالذد دنع هنداوت يمدوم اثنا ماهل راو وما ْ

 ا اهنراسلاو منالوحرإع بهزعرنوردال انالدذ اًوعْور قيمطاصحدلاو اهدذ اهتلدارع ا

 أ كساد شلل اخنتت 'دنيدلا هارون كيجالطا عسول ةعالاسلا نم ماا ائتنالااو و ا

 ْ انانيتتز ندا غدا نيرزبجلا عيب تا ميمانال ذل دانك تزتضايلمث الذ ْ

 | اهمومعذخاج نيمو "نا زفلاوا ثيزملا جرمجْنَي” من تاو دش زم ْ

 | ههتسش ونيل ل طزماطزدنسل ايد تلازءمزمو هاّمزءط ننس اهتغلازء معو ْ ١
 1[ نه ةحوشم هيه ن اصر مهاد نات رعي )ال غوت ئسايتفلاينخ نخانم |

 تتم ال الازمان ٍ لبا تعطودقو» . اهتم اتم ارك سله عضل | ْ
 هرجع دك + د

 نا



 قفاز انضم :زهطلا يرش مهر ةلاوفا اوني هانم عج مج انازيب

 وص هدهلافو اهنا اطاياددت دنع تعكت تطيل ظلا ل١ !ندل طارش خشن هر استشار

 يف «ةورولاغ ءانككتالذو هلاننساِلم ةيركتبااهيداغو ةنعيشلاو ةريك يك ويلان |
 ا

 تيما و ةبنتؤلا كي دا هاو تهتز هلا نايت هيتس ناوالا قراشم ْ

 ا ا نلغدو ودملارومانا ه_- 1 تاع هون تاروماح نىك تع تىمالعي امج

 ادعو ناز جك خا .:تهلارضتم ف هيجان اال فاول تفنتم عيب يه |

 نازملاد ومات ةرونسم )عنالا هنزل ءتشومَو :ةتكامتابمىلعؤ نوصل

 | رجل يلا نمنح ام هيه تعج رزرلارها ابا دافعا لهي بكاشلا |

 | تيب اهمّداك ةلوّصلا ف هلط يهل يد تلفت هنم م كاكا !ةزع حرج مقا ميؤاف ثا

 ا اًهزاَحاف ع كتل هنعمل اما اا 521103 دف ومال طلوع وصد

 ا معقول يات طل ني ةعيدشل لضنرفا هيام نمااره الاقو

 | تدل تروس * يما كلدي طاخاْم تلال سلبنتت عدنا ١

 ْ 577 : د طعربؤاهت هلنارما تع و . هي

 | نمدحرالا بهاذلل ةلدا هيي تتممنالا عيطزم هقلاتشك او «هؤيجلاق اولا

 ١ دي تقتس تملي : جرحك يهد ةتاكلها ا حند ءاتعرك ظالم هحرع تما نزعزتع ْ

 ٠ جرخل اكناكك "20 نايل ةبضلك يفتي هرعنترن مخ هلا داناَيسو نيا جاب
 | باكو هوتلاخ اتي اكاد رمو نتج ا اعو و«هنلاغكب اق ةيبداضحل ْ

 ْ يسم كا 'هلوصولا حاينغياكو هونكرزلارعازقر شعبا

 ٌ باكو كرب نال ارباع ناس ىهاوطلاو تفاعلا اذنك كنور ش علنا يشاع حماولبا عوج

 ْ و ودينا 3 نيسان قضي هرتز زيخد موصل نايا

 :ل ا ارتصعلا د ايحالا الهلا هدد تكد 3ريال ةتييرشتللاوا قىدوطل ردم ١ جاكمل تاكرملك

 تأكد : داندتالا داوم نيو هرامالا غمي اك هةئنَص علا دلا

 ٍ تاكو «- احلال! لما ليمتو ا داع انطارخاف اقم نرغلإ بلم نركوع الزول جاو

 ْ تفاضل اشك اوكا ا * خالتل اعاد داماتخال كوع نحمل عتتلا ْ
 : هجو نع نارلاو الا تننك تانك 5هدت دول لمادا ههيضرتمل ١ اراوهإلا ةلاسزد امو ْ

 ْ باكو عداجل عاود رمل هيدي هي وؤشتو تجود نة تصا |

 | ا ءاتنالا باك 5 همام مولعتاّيي رمل جررتل اي اياكم ع ةريسرم

 ,لاجلهيلس هيماونمل اخا عار جامل عزطاوجب 0000
 "تملا ىلا تر 1هنننيكاو 6 مرح اي راورككملا هالبز !*ةايكرادي ح ّ م ريكو

 ت1 مولانا نا اتعو ع
 اة هعمل اشو لعام محو ناتلد ون ةهرإل ليضازا لها لعل ذاع

 ِبَيَسوابلعرمشب ا ضزعم جرو ىنانضدوم ع ناكل: هتان ااا
 هقراخإ اكسو ها اًبالع اًبقاوسرذ 200- كنك ام 5زاىتساوهتا كلذ

 ل

 تحدت عفو تؤعر صم ة تلي كللاتلل ترا وإلا اهو عامجلل |
 ١ يلا عدا م تاسرانا نحو ردا اهعلاتعيلا آر رات ةطقاّيتنو هللا فجل

١ 

١ 

| 

 ا

 اج



 ضاشلإل ملا نسرلام اماهش نشلارك .ك) لح : نم هونج نرسل لمكتب يدها مطوطخ يأ
 ١ .سملولل انهت زوم داو نيبال اقف ابطا طنكب كيانات

 ظ دلو ماعد امرنإف نانا !تلذؤاإلو ها فركيبإلااب انك هزباؤ 'مح بترا ع لاَ سيرا

 دف ول تقؤرانفر كنج 9 هتعتاوطر ونحو طاطا انيرالارؤ هادا نيش نك

 مرو «نيؤراغلا قف عتض شو صوم ذانءأسانو قرنا دزه ا نيطللا 8

 ْ تا دخل اذ اطل حجات هتلوع جون رو 0 0
 رارجم ولدان تعاياجاز موه ترعاو هئلؤم عّدداْولَو *«قنرطلا اًينم

 | دخلو ول انهن نثر نوددخو «هنعشاومر ومو هلا :نيرلاب اي شل 0

 ظ ا ورمل نهاو نيتشه ارم
 ا هع ماعلا 3 و ةرشلا | مسو تحال: 5 مال للحم تورو

 1 هيلعتكاذ :لعومَو لادا ليلا يدفن ,تلارخوم ءاباقز جو :نيرازال تزال
 أ اره تيكا ندمت هنرع هداك عه خلا يذالطل اذبف نر رمضان محا
 ١ ادباطملا جف هدرا لتضإل و تفرد ادصافلل يور مرجؤم «ةيتفش اداشلا ١

 0 تاراشالازهدءاهد ضخ ت تلا نعت ١ اهفيرش اهم وا عرمو اهم موز لبادازمر ءاهسيفت
 | + اًمّتلاد اطر الهامور لرجل لتفعا هتف ؤ.مددن ا ييزفيماهزعطلا ةخيانرلا |

 ظ 20 هااعوتناف يمهاىولا, هزيل هذه هدَدْمْنَعَو هايل هه هرتز عر نياق نعال
 | هديلعإا لا نيرا روان خيشلا هتلكام زمر نافاس ارغب و نفان طحت

 ْ قنو , نيعسولسا اعطي عل خخللا يبل اذا عيد ديالا تتسلل هع ثنقاوزفف ركل

 هسنائررمرسا واط رو شانق دل اقم ةيتو منام لا وتم تنين لبيع |
0 

ؤعباكولا ضافاو «هدنعز» داّوجلا ميركلا اًباصدا "هيبمإلا, 5
 1 هللا لت تع

 ا 6 0 «ندش ما د0 3 عدم اسلل ةوددد 000 ع

 ب جوجو تت

 ا د دَّص 0-2 , 5-5-5 هرَتَع هوو ملي هوي هب ةةئزتتن موف 3 ْ

 اد جرا هيفاكرفت ترعات *حاولالاؤدال او هفربتسولا ينال اتم هند عووا 1 ”حارششالا

 ا هلل يم اا شاين: هلي "هر دم رم اذا ةرطادعب |

 | تبول اهلك ملارداذل اربع ويتلا _قكاع لسجن نو لاقط طن لاوس ١
 اكتر هاك ]كة ندب دنا هي جزع مؤ هزلانش يملا اكلات جوع تداطا رز
 ْ ةعشنالامءهئباَعَو ثيرط اي طازه دنع ت تيار «اهطنعاططاتسارؤم و«انييتنسم ا

 ١ ١تظعيام نه هلل «ةريتل قاواو تيطل خف هراضخل عم« هرثرك ناد
 0 يلع نكاح :[هجؤمو لاىاعرحالا هّمالادب يده هرغلاهيدشا تقتكو ميلادي |

 ْ مط نازل نبع ثساكدعف عدو «هتهادض عج اشلا هاب اجاهن ناش 1
 |١ راظناةن ةزمةاه حك ,طا تشم د” يحوم نايداتف اعملو عيدبلا ءتاشلا | |

 جياد تكافل مج ءلاقامرحاملا يرظ تلا اص جنن يه نب اتدو ”ةمتفتلل

 ادْهْنَدَجَد 3كم خاةلدا تامف :نييمل تالت هللا هموت الإؤملانيدلام اش

' 



 ةاضطلل حمالاو نيرا جيجل ذل ل دال يداكلا ةنيبطللا 5 ه نيرتلانهول هع تناكمشا |

 ١ | عسل ؛لجؤمرل اذهل يو اسو ءانكو ارئه تلوم هدا «نيعننملو |
 | دي اسال او ايه اي اكل نهباع جالطإب تقرت فقدت و كوالا رطل نيدلا حان

 اكلادص 0 *هتسازاكوخرف ةنال هامسم هسا قاط بانكوما "داق "نيبملا هدملاب ا

 | ةجددلل نوض نشف هزار هنيدطعس ل سونو نيد كاش رت ؟دياوهم دعا وفل ءاهتموىطناك ا

 4 'هؤلوم ثبدح يديملاغلساف اًهاصحلالا ةزيكال وذ ةزعصر دال ءاَهاتضفنتساو ْ

 باه هشلا دلع هنبكام )بحمد نيم! نيف اذا هلت فدرشتيو «نيملاعلا |
 و تل ائلولاو 'هظعلا ياذا انقلَع تءلطاتتنر سر شلل ورمل نييلا

 | ا ءاكاقلل ةحاخ عمجا ا همالاةةنيتاكدشلاو "نبيل ماكي العد وعملا حب انك

 | اع مرا ال اهلا لاخلا نيس من لومل حجج يلاخن هسا نإدربيجتسااا و 0عّتتَو بزيملا انه

 | اهات تنقودتشد ب نيش نوعا نيلرش جلاجل هنكانز ميرو ٠ْ

 | فام د عياعانب ا قهلاو ه«هبوننلا ةييضازم فال نمت ثيرتشاي داككاو نينا فلولا

 ا | ةامرعلإلا ارزخ د ضاوعشإيوف رح . «ترطلا اًينعالان قياظ دو يعز هت دوعمب ١

 ا | ةضقللشق دولو هت طرا اللاناشللا نيرلارضان معضلا هنيكأت ةلجْمُو

 | حتصّرمتللفو 2 هديا وول باشر ردد“ نوت ةتللذوماذاذ ٠ ناشالاهلضعل اناؤلل انه

 ٠ | /ةرولا زوز هتلومو كلك نوك يت بكو 'دعاّوفلاو تكتل ابزفؤن ير ديك 54

 | لجوتااو جداد كلنا «لؤنلا نيب عيال« لا نسوة خيش
 ١ تاهذادس روب تلا لاك ةهاملا انتتوزكوان :رتس "لومتر موقد 0

 ْ ةطانرتخو ذناكرب وح نيس وعد انبلع مهاداعا اجلا كاسل دش هذ 3

0 
 ٠
 ا

 001 ا كسل ع م خا 3:1 تت رام ل 1 تل 113: تال 2

 ه0 عع

 حاشا ابن كت كاندي كلمساب تحرر تافالاق هن ننعقاجا سو هلأ فانز هرمز سما كاك رت
 ييضاح :ةننلااسالا عجول 58 امل دنع اول ةدثعاالوتإو وع

 جارمالاب مابا جاو ادن انج ايع تدلطا ذ نون دوعلا اها ع متحمس: ئطر

 ٌْ ددونرجا جب ,تزعطف هتضعو هس انزنال ةنإغ هرذ درا تنب يفتن او هندحترفم |
 | هولا ةرلاهنلماثد «جا خخ ىبزم هيلاىنا ناظدددو ةندروو ”حان ال اناا |

 ؤ 1 داخب داك اًهاضفاَو هاند يعينا هانز ة ]تشان *ردهنمةز جاكتختاقان ا

 ا ٍني«لط امم ابل *هفنصر سود درت مل و ةمؤن ةاهاضخلاالا 5 ربك و و ةزيزعسص ا

 ١ تخجل ولا قياو تلي اكدا هنن اكمولهاجلا هني اهنذ حلما هفظشالو هنرتا
 ا هنتاهعبْقافللا نيبلار ازيا نيعدقيكا م :ل محزم دافاًمرحاىلا“ ديبغلا 1

 ع كودو "'هىيطل تاكو :ةافزو فاه ع وشلل تالا ابي تعلط اقرت
 | داقنال حاقرال اربد يك زتشان ناو *نوييجل داوي” تهذلا مب تدك دتعيتخع 1
 | ماهيوالل همز جاغال اةنصالخو كولت ل اماداد < ١١ ىنم نه املنإ ثيل ُ

 ١ ماشواعُم هك تنعبؤطان كملاةذ هلا سلا قْوش تتسلل انهوكو تلرككللاو ْ
 0 + يكيمج «دوهلل هضهؤؤام فزع ولات طانلا نات

 ا روسو هما رشح هدا دل م :تسزفابفاوم ا
 انلمن 0 "كا امرخالا هذول انوا ةرعتو هذ دن نتاع -_ كييعضاو نكبي يانلاج ُ
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 ا

 1 ]د بكين كح 2 خانفللا نييلارع ان خشلا ل“ تيللتا ثلا تان انها هخكأت

 ا ميشناح - نسور وتكانف هتيكام عوج مدل! تماف دج دوبهعلا ١

 مهلكؤ رتل الو نبيع تنزل و كل نزع تعج هتناؤ لطاكل طا لطاب 0

 ا أ وعز داو نحلااعنطلا نينا "تل غاي لان ةكنقننعماناو ؛!طانلازم ايش ١
 ١ تلا عزاتف ايتنبماّملانم اخيرا ديال نام تف زمدالاو ينال و دالك ١

 ظ | هيلا تي جنم دزإادَلا ةنجزيو بلا ةنبؤعللاب ىتتاملاخن هتدا ٌقوشاميال نيل ١
 ْ | وداتهؤولانجإع تفكةنمف دز ,دنييعدملا ةعد قرا ئطشلاو نييلامابش |
 ٠ ف رطاخ مهل وع جوته دمال "هياتعجوي ع ااذاذ «ناممتملا ضر دوم 1 ا
 ْ رطومؤيم هاف قاضلا دس كدر نيد كا لا ا
 داما والد مو دب ككو]ذاونس مهموم تؤ للا ةنخناطصب هىهتحارطصم 55 ١
 كلا دزع حكام ذ[مرمو دافامخلإلا وك نوط دعوا
 ا دزملا تح انه لائق ت قفز فق دنجؤ متنا هسا نيبلابا ا

 | ١ رقم هفؤمل زكزل "ماهسا كلا قاعللو «هفبا )ل "ظافلال يضل شلل ءشيغلا
 ا ناار ل هنانيلا “ةيفثؤ هنت ةثامان هاش ة«هئاطلا املا قط كلان ١

 أ اقدر هزة غغ نيكدو جلع ناك زعم عيت شلال عاشا ملئ ا
 ' 1 ةلخَن نوت ةزحزبتجا هخكو هوك عدل 1 اكو لاجل

 1 تنثو زف دو 7 نوصل متي طا باك الع كا دل انفللا نبذل امكان جشلاد كام 0
 ْ لاني هع اودحومو عجب ايد نا :تيشيزعل مولا يزعل اتعتضلانهاع

 ا
 ا ؛ هةحاررل اء تحّددنَو هددباعموهطاىلا ةض) ماذا“ فرص يرجن ه نفت عض و
 ا ذاظم قع ارجو «هينداللا افراوعلاو هدِزرايزلا فراغ اباولّم انكمن دج هضم

 | رتببنسلللات كلدؤوُزم الو شنو نك“ كارد وع ركتال قتلو ةمفصو نعؤطنلا ا
 ١ هداحبو جنز ادلعجو «هدنكنب نقلا دعا «تاصتو ميكداوج ومينا ؛ ؟يناواسْْمرَرع :

 دو لق دس هابط جوملا مالنا عن نكمل نجونب ْ

 قاتفانادُرْْضَتَلَو ناني لع يشمل ةاشل لولا هلع ةففادرعن ]
 1 «ناجاإل زوضالنشن امطنملا هايل عروضها حكت نازل ارمولعزم |

 .ةلمخ نمو لافامرخإلا ناتج هنن ماتو او "نافرحلا وعلان طدقلؤمدع
 ْ : لي كفو دف تجار دنا همض تل يشن نيم اباهذ جيشنا هنيعمتبكاع

 || وهاذاذ ززعلا هتتاباكيسامتيدنسللا ةددرشلا تَوضلارهَولاَو رئت كلوا
 ا ةطضؤنو قادامزحإل دو ةم210!مواع ةجتدتلا كمتإل د لتكمل افلم ْ

 الاب بر انآ انه لَع تعط اننا تحلو يول فلا نيرا ارموان خشلا هيلع د دكا ١
 مع داو [نؤخ ةنرجؤم تكتمل نلاو فوك ناو ٠ شنزعلا بولس ١

 5 هناعطبتحلا 00 جلاد هتكاك زل حان كلذ ةجلا طاف هرومهلا
 نيسالاو دهوج لات للعفو وتو انة و ”قتداّئللّد رم ولعل ا هزه اضل: تورش

 ِِ نعت. الا هبال كابالدا اان ديلا

 0 و جرب

0 



 هل هن ادب 2 <>

 زالا دمقا كلا نم ٠ هيبطصم ةرصخزم تلعب امل عرفتو * هند

 رتشيزم لحاولاباذوعملا نال 'نّؤنكألا تاب ا كمولع "نوصل مولا هندي اوسلو |
 ْ هتلاعر كل ل إي ذاشلار داؤل انّيعزبشل هتك ذا هرمو هافاععلال نتا رتا كتلك ||

 | هتلاباكرؤاعوغ ل ةشملا 'تاّهربلامطاتلا ناشلا مظل اياك ءنعرغ تنتو تف رعير
 ركوراصنالاورناضيملا هام ءلار دان عز جيرازهالف هلله اناا غاري زترعيزو ةنؤككا
 هتيباَوَو اَحَي منوف عل هذناذ" هنات) افراعللو ”هتنردلاركولحل ايان لطم |
 كل افاعاللا نانتعلا مكان رضتف هال ؟راشنإل اددعال قولا اس زعامالك ١
 | دعا هتعمضاوعرؤت يشونهوبلا نيد كن زق نزعه تيكاه )د ْ

 فراحلل ارعراضوادا

 بوم

 كارارجوجدمو ”ناتلالا ةّصتاخوهاذاذ فدرشسلات اكن اانهزم عضاوموع تق طداعت |
 هرصعو هءئبوطلد هجرتلا) ها ة اخ انال مو اندست مان نترك تاظخلإ فا ١

 وطب عنمو *3كونو سرح هنيإنعزيّجبَو ٠و هزعوا فن هللا ماذا باك لادجعؤبشلا |
 هيدا دانهلل اثراَق هتهامل يحتضن« مارال ةرسسل ل هاتعا تنكو 'مانال اب اَبَح |
 يلا حلاسالا يشن تيكا بز جنهد لاف امزحإملا هيونملا زلال كوسا
 | ةهلل امنه طع تنفق هرئف د دور وراق رهو ار وسملا جاك ع مسا هع جتمحلا

 هر ربل هنعنيلف غرم ال! ناك نحديظعال اًوحا نظل اور رااووها قطبا |
 لحما ”مننتسملا طارضل لا لضنّم يرَسمَو هونت خبه المات وطال تطمن |
 ن.* اهماكذردلا تلنز شبح كونا هوب مرج هترها ول اكل ترحم رظامإه ف
 ريدعصر إم ممول قيس ملزما عع تلوم وشمل غو انتصر اًهظع ةزشس |

 قمل شلا زب نييلاب هش عضل هيِلعمذكام ل بتنا كاف محيا وبكل
 || تننو تدرس ورا زنا تركب ىلا باكا ااهغ تطقؤدزن دعو هاهي |

 | هتضارفاو هك حان هذ خم "كفرت خافرعلا نباًنمؤ نيالا ذك لادظاناارسزع
 | ذخا اك "دكلذ هراوطسودلا هرجؤوه اولا لعتتضغو ءةوككس حطتعتاغاكف هتطتفلف ١|

 |لكد ه خزام هع تحتل اظالك تؤم م هرد هدنذ هةرهز نسق ١ ةزانو”هرددنم

 تواولا هدب ايعايو ةرسؤدلل تسر قفارم هدو «تادنزتنسلا يئئاَحَمنوِبِع تاغ ١
 | تلاه نقك اه لت نهى لانغ مرحي نسور داخَو حاذةنلومو تببكو ننووتزم |
 | رياسواويذلا 'ضرشل ايآتك ا انهإرع تف ةرعنردج و هيلع د انفللا نراارصان |

 | القنوات غوهونلا دزهامولل هك كمر «اهاتعمز قد ةابظن ةفاظو كا ١
 هتد ١انلدح *هقراعمىمف ذالو ةدفراوعيسخال تاهو بعاوما اذ كلذ ةنحالَو ْ

 ا رشح ءاهارس قرتهاثهيداتلااهدزاومَدرَوَو امام ءامزانم اد نع |

 ةلا جدو لذ ترجل اهات ازمه لن الاء فدرط ادب كليو ءاهضيوؤم عم ١
 | اذملع و فدَدَسَقا دعو هللا ةعد علال ذاشلار دانا بع ويضل همكم

 || هتضمرج مو ركصيلا دككردا ةسراكٍ هزحت زالارح ةنرججؤم ءرددلا ورصاومل ايلا باكا |
 | لاق امرحالارشيل ازهدحارتع أل ارحؤرال نال لماع نلان نوغوه ذا هرككلا:لوضعلا

 ف عد اهتعاَول منع زكا ناكاماكحل "وهدد ١ جف تحخإ لدار اكتلذدنمن»إ
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 ا 5 5 ١ ل اسهال ا يمل 1

 | ةحالافنزقو *ناّم زلات هل مازدا حمد تا اد ويصل ٍئعِدِرَي نييرئلع 590

 اتاكد اكمصج 53507 "نال هغنطز هدا نوكيا المع 0

 | ديس ِؤعِلاَح خلا اذا اجلابلا شالح كارا دوج مَ عاللؤةحلارل
 | ماك تطلمساف بَ بعدم واق ةشرلتيف اذ نالا رجلا بلطضعو ع خداع ا

 / «٠ تيما نيمارتمللا نيمار ا ِيفاَعِدَربَو |
 6 5 - 9ع موا ظفدعلا ا اثعد ْ .٠

 ْ سناك نعمت ثوبك نعتلا ذو ثواب ؤعم 5 ى وضنلاو يملا ةئيجاتشا حْيمجنوَم |
 ا كاتلاىف هتنطسا دمهدال هسا ”ىرعمدد وتر طع ناونع عرب رمق مهلا ع خايشنالا ْ

 | تاجا [جتح اندتحؤوذ ماعم وطار بجرم حتي تامزلا اذه ثلاطم اديرمإةو

 ١ تايلوس هذ لات بنار ةلعبو هاج لاةنيل نب ع عمور

 | "مم دطحدتل قفلت ريال نعيد ظلانلل ذ قوق *هملج انداقشا تشد لاني ْ

 ا 0 تّوسلج هزل حم اهسوزم تبر "6 الازم ةطاركيتنغلاَو ةتشلا ةخواك |

 ١ واج هما ا لك هردعز# /تومونب م اهي نويعاو دياؤت نوعبجي

 ريضو وانغ ن جاتك اباق 9 هت اخت و اركز ةينع دوك قا و اكول |

 ليغ عاردتو تعالت هطاس تيْيظنإلا) ايلا تاي لت يا ا ءاطاخ |

 1 مح عراديال لاطلاناحالذحانجاد «لظحلا لاداء لرزالا غارال كتلاذ نافل ةغارم

 اذ كي طمالس وا خا ربخد عل ليل او هتهاقملالا رغما ءدادكردانيضع ا

 ظ بدو "جاء تنم يرمز هرج هل وجا ةدجج رهن نحل للا 2 ةنضاخل ناو |
 | اعّركم هنيشزن تغ مهد نايدإلا 0 رلناوع غاشالا |

 رحب هذا ام مقرصَو هيدا قاكن منها و 5-- تاجا زمهنخ ناتو هلاعت ميا |

 ا هكن بدلا ذك تاكاذا يلا ظلاناف كلذ. عمم هتمبعآلااسسل ذاع نان ا

 حاصتفالا نعد قاس هسا عش هناياوتن «مناّمرح يرتد هوس مم نارك ا

ال وش لرلف يبايع وسحاب بصف هب حفل اورو روت ايدل ١
 ولا ومد علت لتر ن

 ةسعل اي ناك < هءاتندلط مدلل اراد نعول طع يزن اجمل له ا

 0 نمتنكملاو بياوملا خو يس ا

 ادلّدكو دخإ ”ىرلكو مولح ن2 عدنعات مريع كةيقسا وأ نادم! قامناو هيوم ناك

 ا 0 لبعد يسشاو ةكرشلا حمام امال ان لاني زهخلاَو ليلا نيرالرؤم خلا ْ

 دام اهتجشلاو«ىوؤمامسلا ترب | نغ حشا: 2 مدرشسج ! قنا نيرا ناكر حشا ظ

 ْ ا "نيو امبعمنل وصل يتوكل واكمل انرلاب انش عشملاو "قريشا |

 د

 . واع هيمو اغطس ارم [تمتو وج |
 ١ الذل تجزمك طاخرف اًبناَقا ةاتدعاو ىف دالوف : هدرا هرتملا ءاتنال . اذ اك لص حا انكم |

 ْ ثقل امسي! اازع تان وال ضعت ؤ تقف اى اخت هان تاز م هازيعص نكن حبز» |

 اناسانفل وأ تنل تالا نضام هتلر طي اذلا /
 أ قاخت لوف هيلاراخلل فرعل



 دعا

 اقري لن ١ اكل و اناا ا هياط

 د اصر لَو زعل ايرماوملاَقت هلوني جحر دلع سايس سال وسر ةَماَتِلوطْنع ةزدابز الحلا

 ايهم اهلازكتاوككو «ةجير عدا زهول ايف ةتئاحلا] اندم يخزعا وزن (طعلابك اعل اضركرش
 ام اهعانت اي همال اراب ةعيرشلا اجمد انة تلا نذل :ةنشلانعممحزجحل دشن ١

الع مداه مهِيلاَعَو ةلماقألا اساتلازن انوا 3 هل ديا ميرمالا١ ذهد ١
 ْ سنو تقف نرجع » هلعم 

 ”حكشلل اففاَول غفل انللؤ دجلا نانا ا هن ههادجيف العال ماةنويرشلل قنا كلام |

 ١ | هللا سالوني ةرواشلا ايمرو 2 بلخل زعا لففون ىرعالالو م يل رهظ !ىا ا

 ا هللا و بزكته تلذبإعات ها جرمالاولم هتليقت هنلاوقلسم هن 5 ليسو هأ هيلع

 لوزاز ماظن ع قرئاتنعَو يوه اعفاؤ طش ون هذا هوع ءاشنإز ينفر
 رععا ما "هل داع هنيدي هدتع كلذ تن تسال ٌوطقد مدح تدلل كومزمادخاانا عم ْ

 0 سكاف هرهاظلا اهدا اًمىطبخ ن ١ تعال كل ةتاطيشنلا هل نبز ةزستملا

دعس اكرم هلر تجد هللا تلذب رخل : هربغو رهزإلا عما ناَدَو تالدكضذخ
 دتفسد 

 املا 20 ,هنتلا1ئفارو 50 دصومونم انيكذأك ةهدرتلاب 1

 همم اع رثارمادحا معا الناقد تطل هد دترمالا كلذاخ |

 اكاررشيلا دورطت واراد قرون ازمرهؤالا حماجو نول اا ةعاقج توعاوادلا ١

 ظ د هتعمل اعلدسلا متت مناف كحاب ا ةعربلا دعاتاودتتلا |

 ا 1 مل ا 3«ركدلل م ةكاخلا ْ

 | هل ناتو نيطع مندا عصره الوتر كلذ وسل تل نكلكو هتتلل عادا نامتع |
 6 0-2 بر هتيرلاف هريعانهاوانورقلا |

 ١ : ْ -. طعس اغت هددا مهااتمو .|

 ١ د و 0تلعامت له يعز منو هجن "رتل )واعف وان امل سر نعبوسف ةرهاجوا اهلا

 ةيماساتلاراتصو خيول تحل جشم جسرا يترطضو توات ينو فافتس حاتم |
 ا كاق كلذوعو ةيثيخو عي قذ دهرز“ هررملا ظالخنالا يرام قل ناوح محال خبا قع ْ

 ١ لل هتو يشمل نع .نا لإ طل ا22 ةنرشنللا (عرضص ِتِحوا تل كلذ اهب تال الصب ١
 | انحتسمل دب ازال اذنر ياو ومهد هدول ليحل إل ال ام باقم اولا هرمنا قرط |

 | جمتهأ#ق ترم ةيطو رتشلا طحت لنمو هياط رتشلا هيلع بعت هلة ١

 ْ تاتلإكيل تي تباعا خاتيشل عيدان لاضلا5ا سف ىلاخن لاد جيش
 ١ راعالدضعنوا حلال فلشملا هب هتضعن اكيتللإ امال ب لعلام انعم ادئرملا للاصيانا |

واماضوا لدا اكل لضا ناشلاناف ا
 ا نم اطظونس ناك هزوا يؤنوا ج

 ْ ظادفض اقل ماتا انقذ قد 0 رس لا تايوعلا |

 مجتلعوز 1 رج سقم قره كم ةزوص تن ذ اكورتخالمب هلاّوما نقتدي عيطج لا كره ١

 بل اطال: توما او فراخ فل ١ 3 ىريشلهلا ذل اسركموتمل لةنك عل اطا تن ودا ١

 دقي سْجممَم جل تطمن لن ايزعذ هشة ءارتطلا انيجالاو وكل |

 كلك رع اك ود ها هك عك هس كوم ا د... ةككشت

 ٍ دج اير دلخين يب كشك 1 فاشل لعاقكوال املاذازبن تيذفعا
 م يح مهيد جتالاف+ هدم دم شرفات هان ناق هرخامل الليد وممال م ادعس |

 اةاةةَةَة22229َ©66ببد
 دكا



 ثلا ةيئافذاف قدا لزشلالزهلاكبانم 25 مهارات 5 اول نبينا هلوغدل يف بددلارما ْ
 أهل هد لي قع مرغمطخو هان رمل نةقراجال»ل ذل قنرطت' يضخ هاما |
 | زمووتت دف ومقلع ند ذل الاف ذك حالا ]دال جشدال تم ْ
 درجات تامالوتم# روش نوال نتقس جل ني تاكو دنا عش ةزاشتا |

 | اكاد ناتس دلع هلت جال كهلان خنت «قدعؤ ملقا تكف تت تيطضاولضرالا
 اد ار نكن وس هزل ل صولاو تاما زعؤتوغن توني :.ندل الكت هدادك '
 255ت ماقعلكيف و همم قدنوم ادن ع مظفشال للع :تاكناق ياعم علا |
 قو هيدر بجابايينداازم دع ًمنفلا تناكر حفم تويتر توت ْ

 ةقيطظوالؤةفوحنرخإك و تاو عمت مذ» ,ايزدلا تسلا نهدخلال لالا ةج عوقد نعمت اد
 ١) ماذت نتمةيولا تتحلل تحيز مفر اتق لل لإن مش كتذليزتمزمووتبدرتوا كمال
 ا اب اختار نو ورح امال ناك اي ايملتفا مو اهتد زد“ ك3 داجت للا طاوصَ |
 0 زتد دور دال طننل ع يرهلا عما عكف ايهزمت ان تنسب تهزلاب |

 ْ ل هكر كلانا فطيس نال ا لاب لاقت هدا نئاطا غ هنبرش وعلل تزال ١ ا تااللاعااو قتن :ننتسوم نارك طش ارثتس *تاتفرللاو قدي سلسل ماعلا دز داك ١
 ١ مايو هجاطت دال ةيوث هر قيقا إن ميجا دل ةر تامل ذمار ناك
 نما عيمجزتف تاتو اناكزمزلاِع تطانمو متينكوو نيروتملل يمص تن مخل اموات
 ١ عوماق تشاو هيلوطاة ريالا تالا اوةروهدادمبتبل هيمقا تك يما ا
 ىو كتكو م اال تدوم وماتت اراك همس هور عضال دار جدزورلا فؤتولا ْ
 ْ يود وتم تو ديور نول ام ةيقو وتم عظم ا :نكلشلا ١١
 هيلع را ١حماجركك مك دوضلاعراصلاو ايها دام يبا تداهود |(
 اطر اكورد نهي عنو نال عمانلا مالح ملاز تارت ذل, توج اسانلاو اواكللاةع ا

 | ليغ يَسْوهاْرَحَو ةءاوسمتلل ةيزتكالل اضرالا 2 نا تنال ال طننال هاف انا دؤعضلا' ١
 ] و هيريرا قاتشن: ولا تنم نازملا ةؤكاخوركذلالاحدسال نادالا ا

 1 00 : جيوائسلا انجاب يلق داكتمتهمتاواهم تتح
 .*.. ١ يشار هشنمز والا كمَح هيزطا تح بيلا كوكل انبانَم
 ا و - بش تيكا زساتلازعأ 1 52
 | ةراقتيلا حاانارترك ننكو تما جلا مدعو نحلل هالك مط مايمزعْئ وزعم ١

 00 طفلك طلو كل نام شاركو اهلا تلا ذنم هنطع ف َّرْشتاو هن عا وص مواتسرونلا | ا تادوتك انارتم فتن النلاو مزمل“ تسل لح متر تلال قلاخربلا

 | تمدد ةيجنلا نش كرر ايدي :تدنللوم هَل يدكيرتقق ماعط |
 ١ ن١ هتسعا ناالصانم ناكولد طاق ماكل كال كت لداك رعثيجكوهد »بديل |
 ْ ب ناو الي نملك ماخطلكا تكن نا مم سانلا امه لوليزم ةناخ ل ادذع دا
 ١ | زانحتلذ و ةرارطنمالا ةجر دا دخلا ل6 ارسال ميا محم ىطزع تيدوط ُ 5 للم
 ٠ ا دنكراستياهنج لف مداذنشت ايشيئاكما
 هيبوخ وكدا وضلا رضا ع يل كا عملا صا 5 هيوم

 قصاد



 ا اا

 ا | فكل انك ناكها اهدا 5 200 اسمو 20200

 | فاؤناف هاتر م اكمل كبطل نيجازلا يبو لاما نبك ثنكو دنس وا

 | ةفطخلش ةوطخوسار نظن :نلغمةذؤاكو هتنىكرؤ هلك نازملاب تيرم امر رضا

 | | فاش ترناعرَو هطوتلاب ىذاغل برتما ذر ومائة يلقب نزيك هووخ دعي لن قفخو ظ

 اندسصر اغا ذم ةلعاتمرومالا َهَد مود قل ان الوخانشلاو جدائلا الوم ظ

 ا ههاكجزي تحلاو فوق دن اششإل و ةزّسفم اًممتاماكترا َتَحَِي نياندشعس ب اىكرا راموزل

 عمدت لاح َحونع هدر نع همودزه هرعت حار كلاب هتجالا عن هم مالطلا ةجماخن

 سايل الر كازو نوجا داتامخإح و هنيلع مندل يض هلوق هنلاراخل 2 هيج ةزئك ١

 / هادزدت تملانأ نم رفيف يزإ كوق هلك ماتتملكتو اه قدئكلا

 | 7 0 دب ايام هيلع سمن ساخره ا لاز2لا ملاطز هو هداوؤ +يلعركتملات ْ
 ١ ىئااعبو> حر كسلا ً مولع ان اكوا تداهم ع حقو

 ْ 0 حارا خلل القي هن هددارؤمر ناك ءادتاولا ذاسللاف ةمزحلا |

 ١ '”افلاليقعر تس نا انفليدقؤرؤملا هتعدرطبوخ ةَداَو ل للعتتفو طيبا تطاخ ْ ١

 ١ 0 نالت شيلة ذلماك ةنتس ظنا ا مإبإ تكف هنغمندإضمد )تملا ١

 ا كابس اهون ةرسا هدس ال ادو تت اهك وش تب تتباقلتلا مانيلا هرم وسن توعد لوقت |

 | حلل 0 اح ثاداتسلا كوه مب بايام اوهام

 | قم اع نتسوعات نضكم نفد ييتناَرخَت 2 اهغاساف ارح مو ذل رصعزك ْ
 هج جسدا د تتنعل انو ١34 تردو خول ةصاتقتو نامكلا د طي مارش ا

 | نمانلا ينم 2 0 نتكيخإ ةذبال ةىلوإل هناا يول

 | ظدرع اوراق هديل ةذانعلظ شمال مووتفاي تطرواخ ١
 ١ هتحيرأو 00 ف مط الارّسِع يروتعلا |

 | وول انت« طع ضان اناو برشا نون + حيزحاو نيؤارولا قوس زم هلغتما تتكك | ا

 لحد هتشبؤ هرلما عرؤتلل ىمحلا داق عيا اروبوطنال ”هقرح> نال انمتفويلا |

 9 ماكل ةدال هنعددسد ركل هَينكاَكَت هللا ناآل هل هتدادهتتجطهتع عز رفاه عئمج ْ

 ١ تنل الاتات ىلا خلل تاك ناو دج ن ةمتتعلاعممتع هشش در هتا هنظق حقعاف

 | هيثثنل كل ذات اووانقال اهرب تيطدؤهرتيل كلَدق هد تلز تلارانفالا ضايبا |
 لافتؤحلا قتغااذاو عفت مار ل تلل دو فدا :اوسسضتادل كلف هرحايو
لا لل يرسم ق ةعتصلا مهربة رز اقوصاغالا 5 ق عوف دولا ندماىع هذرعن ا

 رو هوما ل

 ا ريذفيثزككدقاو اما ؤيدلا هل رخل اكتابش ا
 8 يعبر اهي ههازرماسو ٠ .٠

 1 تكمن : هنا ماتجاو ميديا يَ ئرطاالخاي عائتجال ليطلب اهاكل ةدد ىل |

 ا اعيد نك قط شان ءييقجإلا'

 ا ل يواةكلان لرش دؤصملالع |
 ْ طا دس داع متنار < ياطم ه ناك اري اشرح ولك تلقالادت ١ ا

 د ديلا ت وو 0 هناؤحلاتالاوزمؤنهانيكدوم هال |

0 

 ا

 ا
ِ 

 ا
 ا

1 



 اسس الل 2 جلا ككوح تلك < 3 0521

 5 نوئحازردال جشم: :هل دبل ناتندال ان إب اونحن الو هر 506 ليكلتمبوبا 7 هانا ظ

 | نانا علف خاَتلاهننع 2 ! جاتا ميل عوسو م تملالؤن رطل هال ْ
 |ذاؤاو هيلع نضع اميداركتلا' رجم امال ىازنعات انكر تلعاتم |
 اب ماالعمل يبا نحش د رخل 'مانالا ُتلطَت هدانا مساّقل اذالجرتسنرجا امال ْ
 ا داق ذا عما خشمل >لتلاج نع نيرالزعإ شاين طنا ككو داما ةجناكنركعم ا

 ا 0 فانها د زكوبا عيال ندا اماتمالا 2 نات ا
 1 6 هيبنم عننا ل كوسا رخل امانمالا تأكف ىلداشدا ناو نشل نرالزع ا
 ١ 0 ا يا 1
 شل تازه ناك او .نجتحلاو 2 'ةدل اوكا نفحارعإال لباك مالسالا تفرع م لوفقن ١

 ا

 ا نما نال تضاف ازا خل ور سد ناكل عانت ناطر ما عجاف ١
 ظ سراج عكا نرطاال هاب نعم لف هستاوخال اوكالذإل تنأ 1
 | هاا ورضا نونتل اع اهز الو لاكن هتنا ع عما هرصل |
 نأ جس مدي هال فو ردو هنانكا رق ناكل ةلشفل ةريغالا م, انجل يي 0

 ههاك نم فضا علاق هباكافا عجرم :نمراج اع نضَحْوامو جدسزإ 0 ْ

 ا دود اكرم تتار نط دقت اهرب اتخاذ ناسن» الرسل لافن كير طف هلا ٠
 0 تتد اهنا هس ماك است اشلاتاراعنلا ةّئلحْؤو هنملاذ انهت نك نانرزللا ١

 ١ ريب موسإلإوا سعال كيلع رمال اوحاصف هانفللاف انينلا كومتيت شل هل لاقر ١

 ظ اناقدا الما دمع تبعت هراكتانل تسل اكل جتسن!لافن ل هازم ا ]
 | طعم دوع ناكها كلان اا دو ْ

 ٍْ موا هيض تاز الق انانش لو قولو تاعك اندم ٍ
 ارعانباو اهحاصادتما هدعاع ةهل عمو ثنرجألا عزت تاماوكلا نال - رعت ١مهتوط 1

 2 222327272227222 12 7777257 2553 9 ت1 12 تا 5117 <

 ٠ ارضا تي سور اهوى هزيل اق اكل ونا كلذ تكد خاشاال اال 9
 ْ اذيوكو *كدذ فالكرمالا تاجوؤحم لاو رطقاو كوجبة هدر شار انبيديباب امي

 | تتكيف و لة امابز» اناا ثاون امرت ةسبرشلاب يلع نس م شمل اان خلان

 للاعب موس الزاكد حرس رفا هاوعغفازاا ار تاوصالا تناك. :قلخ

 ١ ىاد :مااتفرطر تيدا ةتسمإل هالاطيم دل م لوزا الا عش

 اتينترطو اتلاف كأنه انا: يله لات هل زنعاو نطو ليش مانفق

 ١ منام موسع عدو هعيرتشادعاؤ فعاو ىف هتقوصا ١ "ةفداظنإإت

 ٠ 001 حا قرانه! ثنو ايتو هنيلعدس الص هه الوسرا
 ١ يابا ليلا خاب حاجب ملعرس نا ايبا تحس اناكمواحلا عجل بدذاول لاق
 ْ هشفن ناَنوعرَر لامعا هوم ميدو دانس انزعجد دا نحب لنمو ص ان بدوموا ماّاوا خشوع

 | كولا عَس ندايمدوت انِلادكسا زجل هقدر قانا ام اكلي هبازنطالا زوجا
 ْ يو مسو قز رحل ل اج تمل لق مورا 3 اوعج نيوتن عم تلو

 | بايرازد نع وبطل ذايب ) عزاوسزم خر إش هن نما كود :انااهنيف مهدات اننصاو

 أ | قرية ماوس رمال ملازم دلت اه تانكب نش كد اتشلارتالا |

 مولا



 0 الجت كلذ ددوسو قلن نقلل 0 دلتا 5 0 ىلوا اهنا ا لازم مولا | ٍْ

 | ©لتقاادت ا ءاقرذ ياللا ملاخل يل عدا رمل لاف ورتاجأ هم اناؤ ااا اهم ةيوان |

 | داحا الو لفه الوطبال تحلق دجال اجا ذا مال تلاان العرب هلل قرتمانل |

 مكلَتلاَدُر مَ مدع ركببع مجاز كل دلرركثفاولتند ىليخلاي هل عتبتدالو هدر

 ناب الا ديل تكل ة تدخ اهانا لانقق ركلات بيل الب اككرال مهلا ةرتتسمعللا |

 0 رع يدان لاتق هيلا هاد نمؤارتفل سوهو حزغ انلكِه دو دك باساب
 تلافلزفا الط هوعنجزلاتل اريتطلا امل 3 نولغس اذان جوه
 نايتعلالعهالتلا دز ْمَدَع عنب ماكل انا ذم مَن اهتم هتتباوانتما نفعا علا
 قو ؟سارويمو ةفنعؤ انلعجوا رفع الامل يدان اولتتش هل, لخل حشمت ريو
 مةيلعر كال نمل تل اكل هلا فاش هطاغ عرش لو كاقتلاناكم حايل ذ اًمضاخ |

 د يو يتقن نَحَو ماتا لا ةذداتللا مدقب ْ
 يتحسس لوف لاَتعف عينت تلنم مري ارمنلا نرش اككزمرعؤف دل لاق انؤا ١

 ت0 >> دما د

 ةماكو هت لفوامنا ناكاس ناك ؤطلاد رك عاضإ ورايا لدن يجزع ْ

 ْ عش ءانجالواذ ارم هنا هنعيملاخندس وضد شا زا عي ديس عف رهام ةزؤتص |

 ْ نر كك ابعد اك تلت تاكو تلّصتف جداا اهب قا تضلاو نك ع نع |
 انايكألاها د اًءانمشجو اننناماقرتغةيعدالا تزنهاَو مد ةللو كلو

 ١ اع

 ا ثاعافلاو ذ ادار اةذاكت اهمهونقأ هك املا تامل اعد عر اضن اهتمت تقني |

 ا . كانا كنامنلا عظتؤكل عا لاق جلا زعتجسؤياكون دع |
 ْ هللار محو .ةرئاكملا تامل مطغإم تل ع ذ بجلال تتيكلمأ لاف هعاق |

 ا

 ١
1 

 ارح
ها نتضؤن دئسوخ هدمرس ادلع ةلزعل اب فرماقل زم ١

 0 بانل 0 ز

 اانا را ترصوخ هند رهاضأن ٌّئ تلم مهتمرتسعللا دوز عطقرط عال كاتقم موس ١

 ١ 5 دييعتتلهلد معنإب انس دعو ماذا تاو ةطلخل ؤرما 0 ا
 ا ٍهطجإع لغد كل ةعضقإ مما انف همم امان لتضا ترصول ذئنج تبا ||
 ١ تس امل طوس اخيك «دئندلع هدو هاككياا نخل! فيما هةىطقو> هزه |

 ١ تظل اونا رم ارنب ىف فونمأ م هنا هذعشلا داكن شقف ا اروف ءرطا نع ةرصطلا | ٠

 قرئماذ هيو مجاز هئلطنلا منايا لترا را ةابدسا ام فرصو تس فكل ا

 ىلن حوراضو انملع تدل الذ هتيعّرشلا ابل دال دلل ا لات ههدايلا هيؤملاب ١

 هديب لل منولحلا نزح تقداز ذل دال اؤ اهجاررمال هئيلطالا مواحداز ايو

 تان اني حاط قاوستو ةزراربلا تومرتع إيلا جلخ اشب تلد ادتناناكو |
 2 2 'نتناع عسوا تانلكو لفل نونا هير را لا ١

 رمال زا دعاف» كنان تااجناو ترطب هزه اوت < ف |
 سميه ه يي ع ع

 بحجج

 | وهورزعتلإت كا دات تذهيب نع مار تنفادلاولاننغ |

 0 داشاواهشاكت دو م ا ا

 ظ 8 دامو يباع قات هدا تلف, هلذل قرش نوماناو مالح وانت ْ
 ا هزعإ وك ايلال اقمومل ا ط عانت ةعرطن رج ابيل خيال لن ىلا هاوس تققاز ْ



 ب جب ججج
 3 17 2 تن هو ا د و

 ا أ هداك ؟ يمهل ةرم تضف بنوا تيك دوا نيت خس ينل
 | بتكواورلمت بكوركتياهرلخ مجانهلاقو *ولي سحرا قرم اقري يسيح ظ

 ْ كيبل ند كه يبان ةيلثلاةيبضقب )ل2 !ئيرماو ان نطتضف تلزم زعة نهتم
 | نعروعا حزن وكول هب مخ يشد هيلع تواصترماتفستعازمل ايوا اني
 | هديل 6 اجا دامو ةزوصانرف *ناكام لاكن الا نوه ام بلطاو اذه ْ

 :من اعل هددارمتخاا انو «نيطحاتإسر |
 دفا 5 ا نامل نم مدع اطالب ند كلذ دج ١

 دا تباطع دل 3 درتصحتريزوا داو ةيرضحتر*هيرث هتحل نو هدا ها! بمنع َتظاوَرم

 لق" ولا هز كايا نمالا 1 تالي منو لومد نبفيائل رغم ناكم نعد هد رش |

 ١ لقاوشلا خخ جت ِهدّنَع 0 تاولضلا ل بج هننازارططما ديت عيضيارمللاق هاف
 | كاف ل202 د كلداغاونددانتءزم اذوخ اهب برق ٌكاوناَتيخا يعاب هتاق ١

 ْ نيكرصرما مح جانمالاو جاو ةزاال انم انم بنا حكتا ار أمكالا ةكري] داوم يتعار ْ

 | نطاباقرهاظلا مهلا هراضخو م ةؤداتفلا مؤلحلا شوت ةنوني داق وهلا لوؤتشملا ْ
 ١ هيدان دوج ناكودمورب الكل دل يرفاذما امتل لذ اوشن الا خنتشاناكتاداَن ٠

 ١١ كايتو مولحلا ةّشاذإب هييعولانخ للانسان ابملئن ههابؤح ناكل

 ناكل عم هن كت كيا اوس حول عزم رم ظف هيب وسو هزم ار ل اتسزكو وزنا ١
 '. :تقاللتلاّق هولا < ٠ نبولاتلالعاهينؤاو فرست لعن ندئبرطلا هنَسَو هش ْ
 ؛ كد عمم غنام انشد رددت |
 5 نوار ئكاشال زمور هجرت انرك مونعلا ٠ هلع تكا يجدد ظةزَها جلاد ْ
 لائتضال الاه جوع يح 5 مخنط انلالجلا همه عزم ناش ذود اكنعملا 00 ١

 اىتديلا خام حلم نادرا :اهعماغد دانك ةناةن ناموا ناكاما دل د ذالا ١

 مولع عج هدف ََعناْنَمَو ى هيلع بات نا بم دوما خا مولحلاز 00 ١

 ملاكا حضاوتزخيج اهب عال ادوصملا هن انفك لل عاملا دس نارجعزم
 . وللا ذلال دمي زعمت امك تلات تدارك اعرق اك كنزا لع ايلا ١
 لو ة مسد: اكبلا سل لع ديلا نذل قولاجرت حا تت هيخي جشع انيك

 ولعل يصير ةنراصاو وصمزع هنا ندعو *ةبجرشلا هيتوفل ماولعلا رحلت ١
 مسلم نازك نكل 5 ةةردصحوخ دا اعبرطو يلاعت هاىلا ةنرغم هكا اىرد دايؤلا ْ

 يع نملالعاجل ال هلا تحزم مولاي اورطغسلذ مقري وعلل هتنانشنإل
 ظ 0 ميا باح كور ولعن اولاد نّوقداخل امممذ كلّدِلو لاكاهتاَمك ١
 ْ نقذراكلات تاجر داونادلو ةهينز عم رجح : نطلع م هنو زمامداَؤ ّ 2 منا ا

 ظ اًتيمشلا معاند لومي ناكمونملا يراك ليدل رخل رمال نع تحلو ١
 ْ وا الج اسرع ضال نيفرا حاضت مدان اهنا ينفد هدا تسيج ايشابايحائلك ٠١
 | ليفت نع احا لاكن مندا لاجل لمن يل د ل نعال كراك ْ

 امنا انجل نؤتمْسد اكو كولا كل: دزع مج حاكم خلل عانزلال د هوحو فرم فَكِلدذع ١
 | فرات واهي ومو طرد روع بج زكي تاديغ ا يهانعدشل

 نيت ا كنس 0 م ا
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 ا ةزاللف ىو ءاكره الاطار نة 200 رطل لغة ناقل ردالادج زا تلازع ا

 | مقلع سرمد اًصِيقاَقَن هلا ايلكسؤلعلا اللال د هجّو ري هلاكلكذف هداهانيكو هيب |
 ا 39: ماك يع للسبب ناك يسدقلل ءاغ جيِخلاناانفلينفو «تامؤخاضرتعي ردا لوضالاو |
 ا تكِلذَكي 1 جالو الفان: اجا !يلعاف املا كللا ةردحإلا هنم ماصوبزخوحلا اع 0

 / لاح موعلال اان . ىتس هز دو عطق ةافال او "كب تالت قدا خشرماواب كدا ْ

 ْ 5 ع هلا غن هنا متعلا امو نملائلا فر هذ ”ق.هارثا |

 | جداد اهتنوازمؤلا ذكمملا رعوصودلا نازت“اؤرئهتهلا يمل آهن هذاظع نها خام ١
 لاكن عطني هنيطع يزل ةادايل نيئراعلا #0 ْ

 | مولجبملا هوحولا كلن "كك اريكارتجف وانت اقل اقاغاكرم ولا قرتسلاد امنا

 ْ بؤهوت مدفواةدانن كسر ”نييست لع امن لي مقالا كاكا ذا او تاركحاثع ١

 ا يناللاماو يل يا انكر هيج نقيل د راجؤةتغذ يدلان ةداعرعرم
 | الارنب ةطفللا حباتلالع ذاق علا ةتصاخ نفت ومو رستم هيجدافد ل اومغ ةاامازم |
 ْ اميعلم ذلك تلتو نلكتما دمت داعش قبض هتئتارمااهنم م د ذاتك اغاروا اهنا

 ٠ ع ادام طعبال ةزاذو امهم دانت اةيزكلل درتال د «ةكؤاتت خل حاطصالاو |

 | ةاسساجال جالك ابدعي وحر ةذع ا دعاة نكلو لتضع إ عزام تلق نم
 ا ا مج انّهادث اتحد اراوا الكا هدرا هدد الو حجات لكلا ا ْ

 ا معز زد رى ةيك اهلا دايكاعا طعام 0 هنا ءايقلاتهباغاو وفل مهلا 0

 | مهمات ىل اًعندنال قؤرتشمللا هب هوا حيامج ]نقي حساو لطاغن هتاخد زك ةردزاكلا ١
 ا دل دّوصقم وهوالا قونمموملا هداّمِع همْؤ لوتفم هوندا هدادحتتسا اهل تتعداس عيت 1

 | لاغنمل ةدّوشتلا هوجولا كل حا هت هاك ممم ع زم مهما ظنلاب ةلكاتللت ندىلاغت ١
 ا يقل ةيدرعلا الكب م وبا هزم هذجؤ جز تجر فداما ممر هينا تت اكاذنو

 هتلر اذه عمال دن ا نرحل داك دافع 0
 : دوا اكمال

 | مهتممتابلث ارم داحالعإعاو كلذ رك دا دوضفمربع :جواطج درك ْ
 ا دا مس قل ايلعورس تح تتئهسو نيملاغت ابَرْسشر اوكي جاك ْ

 ْ هالو فبايفلشعش مبتقفو ثيححتفكو مخل يشمتبحوشعنا هج ملاكؤ مهعلاف |

 ١ اياب دركفت ةجنرظتا دي هلل ااه ولطتست نما هنيمل ناناقش نمو ل فعا هش ١

 د مؤطل تاباذ هّوزع وشنت تازفلايف فديو تابإل انال كر نو هنت تويت ْ

 | تيمماعلل تابزو نو عسل مونل قاباو ءتو كتمت مقل تاباو نونو مؤطل تاياّت |
 ظ دال تاياو هيالال اوال تايد يلالتالتاياو نقول تالا هنيتجلل تابت |

 :ءالكل زن كل كامرا اهدتقن الَويئاَمت نا كابتن ميجا! ]تتش نتسبالا |
 هيد هدف يدش تادرس يو ظنا اهستصومةزيعو |
 لعلب كايئاخن هتنل ياللا كلن وخلو نأ رماه 0

 0 يؤانلا و كغ اق قاعإلاو

 كده ةنعتصام عوج! اظناف ةتالةراعمراضنالاو فلا عمون ليطاَو ميد ْ

 ميلاغ جيتا همدان اناره طعام نازل هل عزم نك اهلا اكرر ا ١
 - * نيللقلا ٍتِنهطرحلا 4 ١ ةنباماغت ناو عسا تل ذوع زكر ١
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 هيد امن ايش نؤرإل فمان ءاشؤ كو هذ ! ةرعاظلال ائذال اول خسّتلاث ده
7 

 رزعةجارالَو تاماّوللاال داى 0 ًءلاقدنللا ءاةي تنال اود وج
١ 

 نووداييعمدافمال اطبخ نااار نفاخ 2 ةقضاكمإلو هديه هييطالا
| 

 ا توٌررهاذ دات حا كوه همر ولالا تنصل تال لطم ا

ْ 
 ةناوعا سقف .ةلك طولا تام نرتب ماس عيل هبا كلذ ذم ا كلذرغ د كولا دعاوي داهنجالاو دطلز «دتنعمام عالاقل ّر هن املك شاّحنا

 روههوشو هع اخ شح جميع هةية مدنا الحلا طالما ماك
 ةدمددألام الا امك تادايحلاوعن هو ىيبال تن >وراالاوطن تاواّضا لع نوييزالوقا ١ اشو هضمي وتم كايد يصلا نفود يبذل تلاثلا -ضرملا ١
 ةنمازعلا ماكر انلا حم واكد فاول اف توست دبع مانا هاغزعتوِزيفالم |

 | النمل يىط نير دق وزيالل تندو نالالثإج اعل مندا مهول وب او درهار
 | :هتاتانم ماكةناكلا ييوج لدن اكان اق الكت يباوعح يع كورحم مهول فاينل ة ضع ٌْ
 | ل تودهرظد ”تازلرلا دل ل ا
 اه دع مرا فنهنلا ن غامد و5 ها

 هللا كنان د مذاَ تا مما عينا للفت هههان )عسل اكن هعّدلطا دما ادن
 | قفزاكلا ناننحو +بليإع عضال نط نعت 2 ملائليعرجالا 0
 كو ٌيضنالادالان لاخلا هيدظن هتبددال جرالوماساَيإلاَو َضاَجلادِعَ 2

 دما تاراتاذ كامن هنداؤاك لذ هرسالاو وا اييدِاِفَوِماَم عشاانللذ د 3 تى د

 20000 مقام اثم لن طإئ فكل خصر او كتفنزمتللا دقورعتا قر
 70 دس يوتا ف تورم ا اكسو كد ال ايف ]فلا ا
 ايو روحو كش تيداائامي إنا ايندلا حاننما نوط لع تيران حج كلام ١ | هلدتع كنان ةرجالاطلال كير ةةمرودخي ةوتتلل اع يس الحال اب تايلعُت ريدا لهازم |

 0 ِّ 22لاجؤ هنبسراد د فراقنال نالبيحلا ناك نهناخأ رحل ح نا تندد
 ناو «عزواذا هةافرجلالا اكمال دمر لع ازد دبس“ ل
 هيام . هم عجول ةنذا 0 0 دزع عدو لقلانلل كحاص
 أ نا 0 ايمن و مك ات فانك هام 0 ,- لاقت هيدارم اهو ل
 انمفاط سس ل !تهان 3 اكدر ةيدتتمدتتللا باطلا ةعنباهتياَر روت زن

 ١ حلة ليلق تلال نها خاهتبا ناو ءاهنعزم انور اهيل 5 اناب تك
 ١ امساكمو انهي اط د دايما رك ىلاكت هندازهنقؤللا ةلايلف عوق دلل لترا للف |
 | لها تيب“ ”ءاههرك ات هتداناب ثاكح اهجارم نانا التنصت
 كيمو كلام تقاعاشملا جيجف كل ملغ تنرلنأ اسم اخ ايص قارا ةلن(. ا

 2061:7171[ اه زامل ا بوطم_ 1 ت ف موب 22 27س 227 2201 321107 قاإ كاسل نا مج ل ا

 هلو

 و داطعمب 57 1 ناو ا
 ا | ميم تي - ْ تماس نالت مهو دا يلا! طعالا جلال اكان تك 00 در نيد تاف ةرتلالسيؤادن هواطعا
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 ا



 200 1 12:1 ل حط

 نامالا )ادت هالاقذفد تاما! هذ 5200 سا اف كلل ثبطع ءاهشنبا ا لقا
 0 بكت امال فرن افاد اص خا: شمات مهلك ركتنيدلا خم ف :زرصدهتفاع
 0 اميل ةدزي بردت د. عجم هع ري ياهو شلال
 ا .متلاككالاهب عبخ عشرات :ءاا1و يبات يس الواهب شه متنل ىلا خت كيش | ١ 8 --- دبع همر اه: هنئارم اهو تيرلحاتردهدطلو |

 1 تعامل لغل ايعون ىح ع ئااَنَع نعام مفاوا تلح اييلتتازع ةزجاعوتفم ِتتاراناتيإ
 0 كامانهب انامولقلا هين مائنج ل ف :رشاب ئونثاف نافيا 3 مدكاوانتنا

 .ءهأا هجم

 ا 0 ناس سل نامل دوني ناك هةر | ا

 ناكد م ةنلززع وفن تصِطلو تت در تور امتنان كسوف من
 ف 5 مب|ملارىل هو هوملطم لا مربط ضمه هوقطلعرف :لومن هسا هجر ير ةهلناجقتس |

 ظ شحات نظن انكم تاو هتناهن همصْؤاإ ارش اكواب طاكهاغاو كدليكملع ظ

 ١ تا نعوم علال ءاينرلا هينزد اطر ةكتش الا لعراض امال ١

 اهدا كرولا كرد هييلاموبدلل لآىاذا كير قتاَم هلاولاقاو هدايخا هيلازفلا
 1 دتعرحالو صالخمل ب هيِيتزمانق بر امدل لؤفارشيدمل لاق حتتوماييعهندإتم ١
 هنا هلعضإل لف كلا :ةهالعز لومي نعيد ناكو ءامتاخا وشه
 ءدَيَس - روسو هييرنا ءدادتةعتنا كذاأدم :رانيرلاؤ دادزا العد ادزاالك

 ١ يوؤللام نال !قيلم الاكل زمن كلوت هتدا عتمه 2111111
 تا تلا مانتملا ودكم بعل ماشا نك تامينات
 | كلّدكد تن نيكاسملادارضفلل ماشلاايكمنانهو مهو هيك ازد رجلا اوزاكعلا
 ع دشنيرلا حاتااط از هتتخعان انهنأ ماع تيوولا زيتا عاق

 ا

0 

0 0 
0 

0 
 0 5 ا

 0 11 ا 6 |

0 

ْ 

ْ 

ْ 

 م
 ْ د كبح ساي وتل نقولا نجع رك مح َعت رسل وعل
 أ تر ها ناكها زم ندا عيلظ: تكل ةارل ماع تن 227
 ْ 0ع دو زيزحال مما ةةماقال لام مل الط نمل انضا انامل

 ٠ 00 :.ظعلا حلا هيدانالا وقال ول حاف هلاَعْذا !
 اال هاخلال امور أع خشن لاخلا سكس وطال وايل

 ظ : م لونا 0

 8 ع هيد اغن اوشا اتم
 اطل حالت ديتول ايما معقب هنا عزنا ياطصمدَع ءدعاذط تنكز ديب

 در ماجا ةتلطَو لا ل 5 هانم |

 نا هلْوسرَو هلا: ن تترخو مهول تتاظفمهن ايديع تلال كذ

 ا هدا ايو ةؤدلاخاب ايفل ايالادمهل ذاتخا عصا هذاف نييزضلاوباتنو ٠١
 ا 0 يدك ماين دلل حسم ممرشهشبج عدازل ادي اينيدلا تي نيقدانلا
 : داورطاو قمااورلناذ ٍتيبإَصنلاا قرشا عر فوهل اغرق ىؤففطع باكصاةزع



 | هارون < ادت زويا رتذاتفدلا ب رش امام - .وعبطد |

 ْ نح هد كتلي ونملا 0 اوه امذاؤلا هرحا لد ين دالاهراصو رابال و

 ظ رند ياا نك اال ات ن وشه خالل تنحل م يحل جرتوساتلا |
 ظ تان ٌحاثؤع هايلع تأ اذ هلت اذن ناكر اجبلان إيلان ايريس رخام هزت ُ
 ١ وعم هدم انة طل عالة عطتو د زك رارش دخن ملا كن ةلكدنمرح دجامراضترانأب علا ١

 ١١ هتغمتاكام متبج ين انإلا الغز عدظن 'وطل كتازاوإ يبات هدام دام وينو هزل
 ١ الد هريس  قرحاو لغات اتخ نحت لاثن كللفعن اكتب اذهل تاّقف لاذ ن* ١
 ١ حيد لافاباضتناعر اهل وؤعتشاجلا جشلا ةرّتّسياكادحاىدروالل د ا

 قمت اصر دلبح5 اوما جورنو هتسو هارد تالق عيت ةنفزم ةضاق ةجتكسو

 هر د دق ها 06 2

 ب و هيو قدرنا حوش ين ليسمإب داَضلال وفم ماك تويز نكعشل تلراّضف ْ
 الكغق يب تانغ تليج إف هتمهتخا يلا يلد لالا كلذتخلاّمدتا |

 1 د ومسولا ما عض هناانّيياي اياَسنلا عفو

 21 طعاداَمق لاّمق كتيّصب تبادل لاقو هريرسسبع ان رثكلا بحاص كلل أ

 تشالا قيلابؤبصاشملا هدر ورود ايارصمنمزاسن الا ا قمالا تلت كر تجت ١ 0 جب
 ايل :«ذاائقل اب مهاطعم فد داكن رتسعوج ةددولاؤ م ٌعّصوف هنيليعٍتَصن َتَّضاوش نا
 ١ دعهئنو خاف اعدم عرش تاق لاقل هيت تبي مع دوك و تالا "

 عود دع حا اتاك كاناك دما !2ي0 052: تاع ملام اا لألم 2١

 | ةضزلاترطر ةخيسؤم تس ومالا حاج نكت كل كا هاهم اىدوهغمو اهلظع اييلطم كنعاذ ين
 ا هيو تخلاذ انتل هع نر باتمان انه ناكو ”مارطل اهب يتغو تار ع 000 ٠
 ١ تكس ابا , هكس افادت ليون اقهرتعاتئوكم اديشعدل ناطاَو ةعاذملا ا

 | جان ةكاتلعاذاو لتنال اكهتممالاه بعل ذ 1 ارجو 1 وهلم كلل ا
 | قد لامن ذكيش هنيزكو د نهيايش يعم و وهو به دنب هوفر رس اجي ا
 | رغ ريصم ياوطن لطس ىذالادوعج ايش اللام و طعالافف اَللَدَت كش دنع |

 ٍْ عيني هاظعاخ ماز 1 كتم هزخلا هلم هنا ىشلماللاو اعيش هنم كَل 1 نحان الكب
 ضرال | اع محلا خوخ هرجثور باص سنا هّمار واما خلو تهد ؟ييناكام ١

 دحض تل اياب ىنعاو هاناواوه جز + ,زيلاؤ كلوئسا !دانادل لافت ا دوَسسلا
 غامر جان مالا انعافشلاد ةالع تيضاقلو قالا هجران مودا ١ذناتلل ةدّجمل 1
 ٍِى ه0 ني نوط ونورت اتلاف نيطاتلو لمراحل ناكل نمار اهم يزتتن دن |
 -ااوجبر اردني هتمتخاذ جباتكسلا ةنيرمثشُنكلا رهو اتْيددْيِإ اديِطعَ ْ

 ا

 اقلاته تدك يد يت زيزي ال داوود تاما رت

 1 قي اهيلمتنال واصفاً ناضل حان نكت غظعرتكذذ اًملاذ كدتع
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 ظ 0 بَهّدلا تامكمار ارا اًييساهادةتعفورخ روع دلرختكنرحب بهتلا

 هكرات مدا جب 0 َِ نفل ”رمج اي كنتو ئه لاك ودلاهاكعاف دانس

 مل 3 2 .هنائاعش 8 ترك 22 تلد لكتتن خطا خلاراّسصر 7

 سيب بي هيي 5 ا



 0 0 ل هرخ فكيت قداتو ران ركل تكشف ان هيعاما امال

 ْ بعزل زماذ انفلض انكار اًنكَكَن 0 تدر'نا نكت معردب امركاتلصا هكبَسلا هنَه ١

 | تردكم 85 هللأفو هرهنزنئهرد 3-0 :كطدملز حطت ملا عاف ن ير هام طعاف |

 ْ اعل َدَم مافاك الاخ اًهاظعو هقدوما ثم :اتفرني نوشعوم اهنمد) حمو ذا 0

 | اهني تهت لاتفه هكتبتس اهح تاق الع قلطلاو شم: هزللا فاد هبشماتش |

 | قمال اصلان لبتهزلا ضرجبال هناعتدلا هجم هعاتض ابار كوه تلاع دمالا ||
 انضز نلت لك ءاطعان مظلل ادم كل نباز'هللاق يدوي اها البف

 | دات اج تيا تشك ؟كَيِطعا انو يهنالانه نم ايلين اث ؤتاملاتو |

 المعاش اناني غرتلكو ناي هوت! فشار قرم اهمهاهنل سات تيل رجلا ىتماشملا |
 ا ي 0 -خ هيطعبو يدوم ةماك سيينا تسوم ناو نازحي هوم 0

 ا ملف ياصنلا اهمال هستواف تالي وش اذهان ةيرج امونلك هيطع نْكدع ا

 | ةحنلا نصل الا ابكلنا ايكا طلعت رعب هيدا عزنا ءدخرات موبإل هيلع |

 | يتعض ماكرلل هذول تلقناال كباب مار كي هلماخت نال ةرخحالاو اينرد نفيا
 ا نعرف كاان ”هلاولا يكرم هضقن لع اكوا حلم ابلّيِقدال هلحاَو يرّيب

 ةةوزاة تلذفات كو هلا لعتاعلتاق تاطاسلا ةحْتم غنا قنشلل كنف |

 ١ ”اكيللؤ اهجاوَدَو اًيركلا ةطص دانت كلوب ها همتيرماومل ل عبس ناكو تلات ١
 | ىلا تتانونغحلا اتت كو ءانلع نميري لوططغ ولدا جر اهناريكلت
 دل قرد مد نبا هْلَعاَحَو تداقلا نع هلداهةلخام را كلدوالغز هد دي طغت رطل عفن

 ١

 ْ ماهم م« انمغذ اال تحاول جيشنا اجل ف رن قت ايلا قاب

 | متحا ميلصوب ومال ارصنا اًيمكلاقو شق هر نب يباتحلاةيتزيعاي
 ] عجاصن راض اهدنت ؟ءاانمناكرجلاف تيلالتشا يحز ا كفرت فن

 ع ميتا زج جماجم 2 رك ظ
 ْ بن مثيب ناكام١ وم اف كّولشلاو طوضملا قوعبي راك ا ظ

 ا مديننرب توما ندا زماونف هلك اىرات :رلا ومال سه اصا ١

 ا دق هذال م ها جنسشلر املا ليطنحلكاب ىذللن 12 ان فا حط اطل 0

 0 هنا هتمرشلبام.لعلخ ديزل كالا لهل 5000 راد اكلات ١

 0000 0 اًهتدلل اهزلاو 5 حادساب حترتف 2 ناركتاما لاق ظ

 االربوسو عساتلا لامع تنعش تاكاذا ال ارفعل العادل غلا رضصول ا

 ا ركنعاجتو كتاوت هنو وسو نوثماغنةتدتملا كلمن نخيرل اولوثلانقو |

 ١ تاطلتلا مانامضع عل اقربورلارضفزم ذعاَي خفواك ةءؤعاظاتالبت معدخالق ١
 ١ نلعو : هرما هدا هد نرلاثاكا ذا يمات منبت ترص وماتت كر رونعلا

 | حو والو اك تارا ادم لا هتعمساوعمدذفإب اًبهرصناكايربوتلا ل الاطضا هج

 8 مارب اي .ل يفلت هنشملاوداكأإ تمؤدا ءازع قلب تكلس داع ظ
 | اان عشار اول يللوراذملا هلا ابيكا لكِوَصَحار رند ةلاث لد وعاد ١
 ا تاكل دنا اىفرعممنا و الغز كلذنان َّت دودرلجت >كومذ اع ةلدال ايفان تالذد ١



 0012 دخلا 2 ص وس مت 02سم ب يبججج

 / ياا ايلدالا لخيباكت قير :ةغاتسلا خياَسلا )اكان ةزشتم كلهه اهبح |
 توحد )حوزعمددازم هدا ::.كك نا ازه تؤم ايه حلالا وهي َو وعزام تاما نك

 ١ نعتتاكا ناموا اًييكناوا مت هدب عع جند جدع جترم مرنع توها دنمايصوخ ١
 ١ مدح لوبن هتجلهناف هنا يدا هيطعباجرمعب اينرملا عدل هتدال ع" كفرا
 ْ هدرطع اعرشدامال ةيوفل ايتشاف هن اّملوال ْداِلَخَن هدا د ناك" توكيد حك ةيتتلل ١

 رادال هخداقر انا هذه يفرش طف كد ديان هنا هاطعا متجو هوّتدلل غشا
 | ناكت تلا اييكذإغ!ا/ نظن اف : ا امتما ليشسملازباد وعسل خشمك رخال ١
 يح خل اضلالاعالا“: زكنكرموفلاكياةتناكاقادداطتعلازم نس جاوحرشي مشا
 اناصلاخاديعذر اًمصاسر ماهر عهد حا لاباذ امين ضم كلذ يي رشا

 انوا عيبراو إلا داشلان شلل ها يدير عضتل كلذ خفت امدنيعا
 2 اهاويشلا كلارا دل عل عاب نخل كلب عاشو هايحامن ف
 00 د ابوح هذ تنراضمماًصرلان رك ءريطاننةرلع قضيت“ ا
 ْ تا «نييانمللا ةننطظإع ايمكلاز مهتال 3 نا نظل ميلا هزم لدم دع

 ْ 07-00 رهو نم مال داهم هل ن داو اهب جايك هما ذب اًييكلا تركرتلك ٠
 خلان هل نيشان ذره طاق وجلب ناطاسا عج تالذ ةزةئلا هوت ١
 رقم هاك كة ءرهحر عضو م لذخالا حولك تنصؤ ال اهنالاب كنور هوس ذع ١

 / اراب يبيك ل ىكل عع كانهم البا لاهتلاج اكمل غل رييصنال ركض اورالاب
 رمل ذتسناذ 2تكلتاو هالو اينما داس ايات هللا كبطِحبما عشا ٠

 انخداكتابنند نبق للاب تلا كرما وسب خو زعل تضع ١هساةددؤراملا
 | هجم :قضقرخنناتلزع قوز ئلانلا عسانا هل لات نئلس ايضا تيل ا

 وهاد ان لون غاوهاؤ د هفرواج تشل ثول تفلكاذد اال ندب |
 قنمتنل ابيك" كدعار ان هور مخ ذ ةرم هَْدِعاَحَدَو «تاكملا ا انا
 ايفا راه تالاف اذا ماو اجب فاسو ١دشلاءل لاَنفَق تان اوخا دعامنم 1

 ا تيا ١ حاتعإل تلاؤل ل )ضد نو سانلا هديل لو ترطما اًيَهذورطما

 | تّيَسزالاخن دادي يرتلا حماججمامالا نيراانيما خلا نفرجاو اهناخعد
 ب ايويلاضمزا هرمز ديال اًيدوالارب إسنا عم اجل اب هازل ادع يقدس ةييتن

 ٠ تشرح إالَع دو كيش تاككان !:ءابازن دلرفظب دمتم لاو ةنئيهح توككادلع ظ
 ا ئمراذ بهذا ارحابرساق هل ضف تل نإ عنف ابيع رضوان جرلازعزل هناسدلتو ا

 ا ماك اناءبص افران حن عيل تووؤح اا كلذ م جالذإب ارد ردا ْ
 اوواعجتَس يمر خلو قامو بل اتاظلكدل لاذع 00 ْ
 تا درت عشان مدجرال لاقذ ندم ترتب تانر 2 يردد جاشيرطمنا |
 زا كوه ط2 هنن يهمل +رالظ طز كل خطاة داطملازم جاها كلن زنا |
 موو دو لعفت كرنعنم دنع عقدا كلذ :ريشماو كليم حلال اقف ا

 وتحلل اعف هنلح تهد فورع حرت كلذ دجووالا نع اتنالا تكا زوالا ْ

 ا تلاد ناكت طه سلا ماهوجولا ام دارهلا فرد يدوب يشل غال وخ :

 أ
 ا :

١ 



 ا ري فرعين اك فرت نه كل طش بانعاش ذشؤخ هيلع اطل ادخيرتس |
 | الل نمد ناجمة ىصقلا» كارو سناك هلو خشلا متو د داو زنا

 خدر زق كاز جرحا: اكل ةعنص تكلم ناي دارت ك3 جت
 كنككءاانك ملا ذارتِتمل |ناف كندي كاكإ يلوا ادق كاشف تالا لس رسل هل تلفن
 اًتنلعا الد تلطف نوحاذحملك 2 تا عزل | ارعفملا تيهو اسال هنبي دلك اىونيد ١

 ا اهزمزاوتيا هنالك تزم يدل نيالا حاشا ذا نا دات نات كد زم ١

 ضلال رهطم و وهوووف مهلا قم د هزشل صح اممو خاتط ناكد تك روواءد تلقت |

 اهعاو ٍباَتِلاتفراطيولَو كل زم انبش اللعان ديراتسكام هتداو :لاقو مادامت

 | كلمؤع تلعتقو انيراات ياض كالا هتدا ترص عنان كلو ضلت كتصضما ١
 نادل كتر ني انؤَبعْلا دج درس شم اندر لاف :سللتت مويلاتلازم

 قلعلاةروغت ارم يوجملا معتمّرع لف ممرلاد ١تيمدحر اضن انيدكباطعترعا

 الفون هالاز اف نات تنازع زخثي اخت كلان نكت اَعمل لات ندعوا |
 مؤرلا ؤنااَورَصمَق ماشثلا ةحهإلاب كثر 0 ىلا

 | ثمل اره ريللد ةوتيتاتملكت يطا ةورتحتتساة لان ايات حت
 ١ راكم مام الل :كل ذ:ةرغ انّنعلا ٌقدوعلا عع داظلافامإلا

 دمعااادزخاذن تؤكلا اباكانا عّم جان عم درطت ىلاخن هذلا هقتمؤمال اهتنانكتلكذ تحي |

 ٠ خل امالاسال ندي نظن طص يلاطالكل ذ نوخفبال مهما اهب نيكو لا مدد جئمجدَ ١

 لاقت ضاب هزككد يالا تركت كا تطال ذهل هل قسناادشلان ناين سامك |

 جوع ع

 عع

 تاو وو وجا قلم تس ل 2 20023, 22

 ا | بدل عضوي ني وربتي مالمو «ءاجتدوا يبد يلطلا عطار وزال |
 1 داو ءاًهاَيلل قت كمت عترا اظلم اح زلت اَضَقناناالا هلا َ ديخالدل لوقتق | ا
 1ْ عل ايف باطن انجز دموع قلو يركز ع جرا كاملا عيوسالل ١
 | متل كلذ امك ابازدا ع نين كلا نمردل كاان مملة
 ا | اونعنو ١ورمهحاملهتيلاطلانان كيال دج تعا الا ةيل يروم

 يي تاطاتللاول اتهورسحعذل اهازملا عِحرَو 3 ركيضو

 | داو عال هنا متسااذب تفنتوف رار ئه ذخلاو إل راض امش ىو نيل |
 تملا هعصود اا مرلا م ناطل لا طرخ ملف 203كم هرقل ١

 | هنيع اوهذاذ ذا عخضناو ٠ امطعادط هدد اىس ةيجاتب نا هرخاَو هاشثناب لعرب ىلا علطملا | ّ

 | متم وباع ايرغتم ناظاسلا ركسعتلل ذو عتجاف دو ىساربعوا اذ 1
 اسطر د "نال هزه نك أخ! ايشلل تطسب انا . عاديز ا وححر ح ١

 تجسس عع بيب يي

 | عع تو وشن جزع اراوضو درصدالا ؟رلاضانقو و "يريم قاانطد ذخو دحوتب داك ع

 اف عشت هكا ىعات محا ةنيلطت ارضها زس ةان يتب دن هناوحالا عضم ١

 | مسيل مها فرضا ننام هن اعذاكو لاما ْخقَو ايدك ك2
 (اتاوخ لاما الع ند ظفاوركذن النا ربا ماباو !مهلعذ خام يمك نجر ادحانا

 | ومالزب هفرككي ام عنجت نك ملاكل الاتلل 3 طع اولكيو السّورشسوان كرا هتماَنضدي
 | فداتاتناتبات لو ناهذالا اد دانت امرع هددارملا شقاع امساو زون و

 د ما 1 احر هم 2: اسال همك عم دل



 دج - د ا 2 ل ل

 ىثيلاهّةعضا اذا دزجولا هج تاكل زمن ئيزللا رم هع ومنا ابدل اتميابلق

 --إ " ثايتافانخلاز ل ل ةتسانلل هاش | ْ

 اك -

 1 الا تيبنع اال ىتنا اال كل تعز اك سن ايف نييضاملا |

 اذدابو لؤماث ل اهبكو نيزكل عي اطِيد يل لاَعتهنداب فراك اكتم ء اهنوككا نسا اننا ا

 دعب تراسل ةداوخا 0 بوح هطخَرمَو هنا هعينتلالتضا مشلامد
 كلى ذاىناو ايكيا عرج فرحي هنا فوض ةفشزم عدن ةالكملا اخضالا هدو اينرلا هج

 يلا محا نكيتال اال ةااقغ اه دصتال ددالاو كول ندع هدا ةلصاحملامئاحلا علبجال

 11 از ز ز ]| ]| | 7317
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 غو هةياغم حلا جك :«.تدا دخلا انو ايهال ا انججبال تومي ىِزَمَر جلا

 ا

 15 5و معم يدلا تورطال اوعي روث دال: ضترجلالع اخت فازهد ا
 ١ يحكم نترالالتصفا مييدانطعاف ١ هش كل د2رجر اًضواَش نوار هيلع عضَوَو |

 ا 0 ءاييككالغمّتبال اوعي هاد درما زا عويس تعم تعشتو هنت هته اك ١

 ا 00 ةكلل3 ذك طعزم افا كشري وشرع عيبازنل اكتنتع بعذلاراممزمال اراجع |

 ا ةةمردحوعاإتلاهاركمرجراَص شكا لها ءهللجمولعَس نز َوَولادفموع حت
 ْ زعم ممتلل 3 ةحص ا عرملاذ: ةيعال انآلاتخاب تلد دولا! ءزحلكنمف ا ا

 اكوا هعّصَو ناكيتلار افلا ربزتكوسو النا: جلا تعيف عطش قاتفالا كب"
 ا 7-0 اولازي :طنتملا اذه اهانا عوف تق ءناملا الغز لترا صض وحلا ء 0

 نزلا تضخ خرجا ورم امناء تف هم وكتنا ودل تنف ناطل نادل دكت عض
 ا ةمدح ع ادمال ناك هتدضلافرعنن اكدت هلداد عر ىز لان رلار رو تلا نادتدادّع |

 0 هع هذا مرات لفن جام هلا جانيع ماهل فو هرتيسارحل حدو ةناتلإلا
 ١اتعدناك5تلدؤ ع اغا حابشال 00 نائكرمإمو مال اب ايزدل الطْرذَغ ا
 0-0 !نشبالا ناضولاتشت 5 رينا اهل هازمارتل ايت ناكاياق "اان هلرسيل فن نترطلاة ا

 0 تيا ديلاتا افكر انهزعرِ فض اَو ةلاَسرر مخ جعل دةنلا ا

 انما 2م دانجت ل املا تشكل مانفع زب ود ائندلا ل ل
 1 جصارما هذ تدخلي كلذ دج هين خفت الل هنا بلل اهل عستلعلا انهترقزمريب سيح

 ا اًبقرَم 1 دا دنا ب م ئماذ دلشلا عنخ ْ

 تما هنأل كااهرؤرعم وف تكلا ابونكم هاني عشا نك هدنعنكي ملكت لد

 ١ يكارع ك2 )عيدا ضو هذال أ كلا ناجوإراج جيس انهَو مت صناو هتلح

 ْ اهيطتو اهسيئرو همولع زيت كلذز» يوؤتساو صحيا هلوقن ماو وَرْلَو ا

 ا ماكو كلذؤ لؤهلا عب تت عيضا ثفرلا)عو هذا ذللك ذك لع اعرارم هنيلعوت ل
 | دع رعاه جلا ١ 00 ةنن و نازل لضا ناكل اذه جود مةطيشائيملا 1

 اطورتمل ابدل تزال ارب رشل داخل نما مخارج رعهلع لطب ناي جلا انه

 ا تكللذرةلعازاقسانلا نندفو ل اًهرهاوط تا ريسلاتللذب 0 ْ

 ١/ قيلفحلا هدابع عنيا قيللعل ايرزم ميركل ند ب 3ص العال دقاف كائجاالا اهتبا |
 ٠١ ةئسؤ عقر هير ملا ناذ هللا تكا نال 5-0 ْ
 ٍ ااغنشدل انوجالو هياعشو نأ هل ردا حسن مينو ا كعتا



 ا ( كتم ديزخل كود ةاكهه ضع ماتو ء تندلع هلعاش تاحاه تجدنا ا ١

 | فر صباه مسوق ةحادو مقل تالاكو مهم دا <: مهلفع ةزارغو م اوخ عدّل ١

 | ا هيلع اصناف مضت با طعاواس ودك ديا يلتف حقات 2 ٠
 انك عو عطنا هتداشلاح راوو لاق هلام هني نظن لمجال لمت كدل هناقرعمو |

 اهنا فو زتيلا ةلئاؤ هان ننااتاِذا دوني ا خاخ تغمتف داخل ههداطرا عزم هلجلا ١

 ١ . ناوحالا هت كباف "كلذي روش فولطلاز» عفت ان جملا انه تلف
 ير -كَماَهِيْؤلاق درت عتب اتتضلا رك ايدوعراضلب كتبو «ابا كلذي | ا

 ا (ةماال تن ترم نزل ضو هوراتفا كاملا تقي كتل لعالارعا شمل اق ْ

 طعم ةرركلل لل لعد اذن اهي مكواهتجبّرم دنعوم كارلو ايبا لج لوألا |
 آل زل اودَصلا ةزاكولا قر زم د 58 انسان اَحِإِإ هروظل از هماعل ا ناّيعارإ صرت ةروص |

 ةاقرتعتملال ىلا انك بحانص جانو نطل ايندالاؤ اتفبجاق ع

 هليل يذلا كيال اندم كيلذو عطانا َنحاَو ل ايلي دوخاملا ميكا خا نيع

 هنن احلة وعزف تاني م طعام هتيم اذ هزرف رحم غدا هلكت :رابخاإل قي ظ

 طساوربعي تا درعللا ةعؤضولا اصاؤلا جعل اشنل اب ذاكوتمالاة قداس قنودعؤلتو ١

 | دلما ع مذ |هرئسابجلااْنَع ءهواعل هيجازإلا هةرصنعلااهروصو ءتلكلا ةجيبطلا | ا

 | ةتيئابلا نات هيلا )تان جداخ زم هيلع طلال ءرارتسا طوكيو |
 0 قاقسج زمنه يشيب ناين اهكحت حيلك :1ك ةنتصاخلا هاجت اعدل للم | ْ

 . يارا عرصنلا اهلا يااا ناسا اوت كانا اجزم
 ا جانجم عه يدبزن رئره وازنة فرت رغم همنرطف اييكلالع انماف عاضاذضاثلا هزَهزبَع | 0

 | تتعود دج اطب العشا اكل تي« هينا الا ةفرطستالا جات ّْ ١
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 | تنال تلا ريك ةفرتعم لعل انجاح ذر جانب م ءاهمدعو خلا غتس لازم ابكحو |

 ْ 5 ازمير خلاب تاكا تدلك تلة كاملا ةنغاولا ةيتنفلا ننال الاتيضعت نصار | ١

 |١ عجل ى عمال طب اّضلاو هكل رعت همك اَمقدط رو د نكو لاك لل ةنيجتنم هن ١
 لتمولايف امها اهان دا ةنم اخو ةنروركو هنت ةنفخو اه لاف ةنرلضال وم

 1 م نير اكلم تمام كل درعا نيلاو نللا ةرانل اياهناتضارتعانئالنخاو |
 ٠ قيم كلذ تن هادم اًهرتشاب نادال عفاف ةيتنراوقرعملا معلا اه عرج لع

 | ووذلاغتسالا اهناوؤ عنننال زنالاق كلل ةننانا ًداسجا هيي اليت اك ظ
 ا اثماَو جولتلاو انا مايل وتكو لاو كك هنبات خاوذحالا :ةلائوا ةيلانداّىللا

 د دحلا جرس رسوما“ كلك ةنناث ذاسحل هتقءائعنالاد حاردالا تابمرل منفو «كلد ْ

 كلذلاتماو َقراَوْلاَد بويشماو خلامال اك اًهربعملا ةطساوبل ائتسا اوس نيعوا اكك |
 ْ اقر هيله وسلك كلذ فرعي اك تاو بتر خامات اياهلكتااداخب اهنا

 ْ .ةطساوب ضخما مْضَحَر هرعت نال نود دوال موتاعَتل قدا ءهلكأو بالما | ٠ْ

 ١ بااظف طف انزل اهضجزموتيل از ان ركذاملانيا متل نريبلو انا ةبتدمتماكارافع |



8 ْ 
 5 ترلا هزهم تضرخا ةوضاعتلل ةريجو حامالاو خجادالاق يراك ةلاسالاو 0

 | يل وص : ين يلطو 1:04 موا نر نج لكحل لم ملثم هالانعت هدوجو كيلا
 | هاتر اطا اهرب تل تطعم ناو تلذ نذئيننلا ة تك غدانا كر ام[ تلإو فلان زم
 قو امري الوحل ذلك تداولا هنيلعوضد داعين وع خفاول اويل تازتملا يح ناكام الا تيشييال ذا عطفنض هنافاشيتغ تاو الطيور انمي ارانب تانغمالا ْ
 انّمؤرك عيت دل 3 نوكرع نانا !اهتاركع معا اوعظف اف ىحلا نازيم هبزكتت هشئنرم |

 + اتلل ةفنرطل 'منراكهتسد اصلا ند ظلبإوا عنتر د قلل نازيجلا محمل انافذاملا
 | هب اَمقدعياما ةيالا ]باتا اهني حلا عضراك عال ةاملاليإوا اضع هاب نانيخلاب
 ١ د ايعلاتيبجاقل هللا هرهظنهراكوتسل ةنالريغال ثياثك "تتنكر عاش معدل عم

 ١ )مالا تسال وزيتنلا ١ تفبؤ نقيل ةعيبطلا ناظظفابطو هسه نادال |
 ١١ ا >ءاناوادبلا هذضون سحاب انزع ارم ناو زامل الواد نايكلا ةِاَهَدٌؤَمْ
 .ايلواداعنلا نوتيلا اناوّمَح تينا وان ابن تلافي دائلإ نكت الاغتسال اهلكمنن تك النا اينما لا قتال خنق ءزجولا »+ هجونةل تنس نيل يدا ويضرمرككل
 | هكعول دا امرعوه تي منكن كناو اًيدابل اهل اقلتوعفصْوبرلاتباننك |

 ديول ناازع تاك نمو ركل راه ينبلاقرنعتل ضم حس لكنا طعو متع | قررت ل5 دن غزو اوتشمالا وطنا وربك اذار ةظيئيرضاتل تكا ما دنع |
 (23اوطاو انلو راالرينان ند امل اريج تشل هنيليعر ادم عيب هقاتننال رعت ١ حياك غا بطنه نادل5 حاشا :هلتلا هدد حوومتلا هن هضهالبعول ةروكللا ا
 ١ 1و0 دلع اخ غرام :ريرها ااه در نيرا اري هنكبيظلاغماقاول ةدالرتركلل جا ومش

 ١ رمز دائما نهد امو انفرد 35ولخخلا تناجكل اكو انااذال و نضال 5 ةرؤضال كرم ْ
 دلئاوناويِجاَو قالا د داخل حما ع وه هنلعوا هدراوكملا ةركلل هداتشنلل ١ ةعيتطلا رزان نم تناقل ايان حتبطلا نو د دبس لاب ةرتولل نا رمل قع أو

---- 

 سيح دال الذال او دولتاق هو ءاكللإي هالو دوا زب 3 ائي الادخال
 ا طاؤ لاو داتا ازم شلات قثشدا سا: بع مماخا بتنك !لانإل و درت اذ ةحاق ١ / دنا موه در بعلالو عقر مسه اها ةريإل3َ داؤازعال اهنمكياقرضانتفو تعّوطا
 اها طق اتوا ةنانتاو بابسالا "هانا امعونسرمزال ةكتلا طعزع جراخ |

 ] نيبال هضم ينل وفخم اخ ةاداكلا قزإخرلما هناال تاكرتطاصاون لع الخ اير
 ١ ماخذ ايملحت هتحا انيحلطا ذك قرم ءانركذاخعاو نوت د ة عطا عزمرتبل ىتشلا انها | ١

 | نيكل يلفت هيلع محول اىشلكذيعيل ةتييضالا هيلا ةناكدلا هند |
 | اطر هلوبوتح لاَااَسو همتاكد وكل بؤدف اننا نرئلل زنط د اصلاخلا
 | زفر عمطحن قلل اروما تشاكإلا جاننم ممل اذه حاصلا اجيال غدارسكأ

 ١ ةكرشلا طْجب ذا اني اثلا درعلا ةدةكيلالا هبال نال موضبال هحواعنالاو زلط ١

 يللي

 ١ طودإ تقول فرنك ال اري اخل ادوحر هتمدشودلا تق ولة فرطعتف 1
 ١ .  0 2 5م لا 3 ١>  .5نم ١-2 -

 | ضال نهر انه نييملاوا ةزثوملا ةزهلا سانا ناك انللّدكو كفل هد ١

 | انهإإة قو ضم ,ةّه قلاع غام ةدال هراعرع“ ضف تيد اهلل اءاباهجيروما |
 ا 1 0 ا ا

 سل فسم



 22ظ2)2ظ2ط 17-1 ا تك دا 5 د

 وردات لب فلا كال اطتغالؤل تافدسن اموات هنت و رش ذر كجبياب الا
 ا | ننيمداعل ضم عضوات ءادذع ثيلثب مهل هلَحتلوطربعزم نيشططعا انراعناررت ا

 | هيِلِعاَح د قازءوجيالَر هطعسسم هنعاتس م احلا ده كلغ ههطبلا# هنا

 ْ 0 ردع زموهربل ينلابن اطتكاقا نكمل وهزم هر. سدا :
 او نراوللو تك هاتوا مفاتشاربماوكانب نادل ؤناع علا 0 ةعرتسلاوا ١

 ' ةنتنزكت تانك جول قرط هلك هداعم هرمرتسعد حل اطحال وال نمره نا لتقنَتَو ١
 | نحط هند نا تابتسلا + عيتملل اضقداجإد * لاحت هاشم اتنقو نيياللسفا ختاما

 | تقوهناظعاذ يدجبزدرما هخابنإل هحو لْغهمز لل ةنالثلا ماشنمالا 2 هره ندرحم ع (

 4 ناكل كل عيل هان زم هض جنان هش اتتلاَس مت نائنس حّيرا وعدل ئلل دعته ا

 | اس رن كو نشل نانو: َ كدت هيذاغلا ءاجنالا تمرات هيرو صحا |
 | 0000العو ابجالاانننايلات 0 يه يكل عوكل الوالتفاتانءاذ هرطاتيتم ١
 | قلنا ونال نكد زب نكد انو : تمضولا ةروصل ليغ ذل شم ١

 | نطات قترتنتاوابنم اههحاور تش ةقرملل ذهز اك لاعلاح تدرين شل لاك

 ا :هراكدنم نحت عاف اهناطلس ف ددؤل رمل انللط تيخ ريو: تكرس ملانخا ١
 ْ ةنحدؤل لماما طخنلالا لال اقئغالا لاانيب ثطتنؤنامرص تضل ناحقنإت 0 3

 ا ا معبد نايعال اطعرانال يظنل الملل نايعال ا ظ
 ا دوحداممف و صفورخر اتنشا اهداتحاولا حاوزالا نومثفاف ملاعلا عج

 | ترشلا ِمدَسَو تلا دهاّرِق كلذ تحقاف امييع نوكلا ةللرجت تيتا خ هركم ١
 | 2كاعفن تترتماو هتملؤن لي بازلاضو تراَسْوخ ادعم مرقؤ كتل .
 ْ ١ لازم قيراط كلذزم تو قرفاظ ما تلااناهذ عمملاهتناشلا اقداسجل |

 0 يل /

 تشل وايندااف : زها اتلل ذ انطججوافر انكتاو ل نظن ذولا اهب اعلا رط
 | ىداتلا تادائلل هته تتراّصو لاخت هدا اظبزعإل اهل ملاحلا عير يدساوذلا ١

 ا | اعؤللال# كام هتلإ تيؤر اهل ارنعةلغعم كلم ادنع خرم عزطل انتو

 ١ هتهداطلا تدددل تن تالي ثشبت ىرحلا ذل تالا هنو اطلت نهضاختتسا ١
 ١ | م دلألا قات اهناكي ترم اع تلفن اقيم اجمءاّصْتلار عر نك ا

 | قننال ربك عزم ايلكاراذتشا انملا و تشاو ماكل اهتحفنرع ءاانف مالا هيي |
 | ههرشلا كالالاز ماندو موو راحل اقره حتمي تبعا ةلاج |
 1 | ذاككندومت لحام اعو بكد زوم رسوم ماعلاو ادا عييت دانفااق هتينملاوا 0

 ا اياب فاح انه ديعتتسا اهميقزاحللةنادص هطعقب تس كيك قلل عال | ْ
 ا مهما ئط ايموجي نإ قع قانا 2: املا طرتسنإل هداييما ةئرنحو هزكو اهنيلا ١

 ْ طلال جمان سكاي هيلاشو اي نمل ةتاناكجو هلا وسل قدك مهما كة زياش ١
 ١ دوي دراكت ةعرعلا كلامك نعاني ةنحتترا هدرا ا

 | 2انجلاكي اكامتانا درو دنا وضع ما هوعاطا عتق ريوتاذ هدايعيمافتهندا ١
 ٍ 3 دلال نيعةفرطإ هلله ملخل ناو هل نادر ملح هل ذبقو حاملا يدع 1



١ 

 ا كا اغا ا اسس رش ماهزعزع

 ا 5 ةةرئاصإل انما نوكيا تل ريغ هتضانلاب تاَميوامركللا "1 ريكك ”ايادصف هتيع ||

 ١ مدين إ انش طالحال انهإف كرب قنا هاذا مد ةّضملاللا عياض فا غرر ْ

 ظ 00 :ائلاضا قرن د نستله كك ]هان اكول تدك |
 ١ ةضفات بهز ال ذفاضإل اهم اهشيتر قانا ذؤ ”هاشنلا ذلم اكوف هلا امو ْ
 ١ 6 اهياري .ظفلاندزف يذل هتضملا جامو .ةرغتلاَو الا

 0 جل حجج

 زكا ا ك2 ا قا 1 1

 ا كلذ نانابم هوب :ن هنعنض لف اهمال لا خدازمذ ةا ا ءل تنم امال يضل 1ْ

 ١ هنالادرف :رم اكد يلع ةطتسلا عرف دخل ردا اميازحتالا لقاح
 ا تيك: كغ اعإ .ثالل اكتاخإ واخ ومزملا داخل ا هندا زرت نه اننجذاملاَكَرَع درع ْ

 ادهن تاع اعرمد لسا اًكيطع اك ١ انلل ةالاخاي اهلقت هج ١

 / اييشزا وظن نا تادا1! لاخ نوت انه 0 ةامقتعم نادج ناوتالايإ
 | تلال وزكمراجتلا أذاهنما مالهم هنا هتادشلؤلا نزعت |
 رد ب تاس عّيبجنا اولعاق كلدتكتي كتل زد ك0 امرو «كعنلاق |

 | ةكركمو هينرخأا ! هيدا هؤلا اهعبانط اني دو ةنحرتلاتنارلاماكك! يليق رايدالا ةرط
 | ةايوارتارما ”ةلتساهزيعزمتنل ومس هتتفعلا وا هّيرهذللا ةينرلالاهيكاشنا نكاح
 ا 0 زكا يت طساوجإلاتلل ةالادبتناثا نكمل ام .ةفرتعمو ريباك زم ونت |

 ا اذ ةشْدْياْلَقناَصدالا رج ةةاتللا هن :-اماك لاكن هللاهلجح رت سضنلاناف ١

 8 يتسن نايا هين ةفياضتو نرجأ نم اناس
 ١ قببإلا اماو ةزوصلا نعي قالك ان م نيل طوف هيه تاكو د اميلع ةئاغعالاوا
 ١ طب ركل نجي رهونلا نرئللإل الو هيريبكألا ةزوصل ظقحف ةلتساولاو ١
 | ال ةدد ةنئداتلا تداخل انين نك فومت هاف ا ظالر بكل انال بزل ا ؤقلاللا ناش |

 انف فاق 0 7 هرب زطؤلظف ءؤزظةافاضرلاهبرتملا5 تقف افي

 نالت اذا ةلكماو عّمنكل عوالم تراب :كأ روحا بعزالإا ديننا باغ
 ١ اتءاّو هدم هدو هزل اصل جمان تال وك ْ 220ه كرسبككلا و ةربعَو

 | داو ةقاخيإلا وه هينا اولعاو ربع فتن كاف رثمال سهير جلاشلتو خالف
 ١ لو هاهجتاّمد 0 سورا تاحناو م ةزارطل خيط لقت لذ تجوال

 ران ةراخلا نلءاناهلا نالت متصل ا ةزماا):: ايبا اراكتاكا هنبوك

 ١ تهنااد وعدارإ قا دا هك نو هيالص عزلا دز 1 وهنويعت هكا حلادض ١

  1دكان قار مزيت يتلا كلو عد دب 9 د منا اراب هفطيلف كلذ

 هارت ناز ليه انزث نونو يلع جفن ب ةزنكل الا تل تدريككعارل ذ ١ ركييدي |
 لقزو ريخالَو نحال مرشكلاال درتظنفن هنيورتبل متتفاانهيدذن ل غ نا ركائاَو 1

 حدر نتف وو هل داس لا ذاع ةنداز عجبا هريبزد نال ]عزم 1 ذرات |

 ياانإتخ نا وية ة كلل اربب اد فص دد كه ةفماناؤ لاق ىلطا١سِقوم عوصولل اهبارنع دسحتو ْ

 ١ م انيدال هنال ”زيعدجلال هّيؤرضتتسلا3 تلسلاوا عاوحالاوا ءاقرتعل اريد داما نا

 ت5

0 



 | راج ةتطناههتوتلغاش اهم اكامامالداان ان افلخرم هن امنالاوَلاربزنؤنووص"
 )0 ةطساوبتَراَصم ةقلع تئامض لو واللا الجرن عشو هليل دن ٍ

 هه راض ذ ردت المانع اوشا ماتعطلا طل لا رار ناي ساو م
 ةطتساوب مارت احد نول لاخلا ةطساورش رظغلا اهييساك ال ةدئالؤ هضطو |
 ملا حتداا للا غار د ةرارحلا ةطتساوب مث ءعّسوال ماقلاانَعِِإ هعقدزوبرقلادلا ةوثلا |
 دات رنة توخ ردنا ادهطتلا ازبأل م انطل اخاتسر امو نييثلاال ا هاكعلازم |

 هتم قولزملا هلك ةئاّرتق نميز لكما َديِنِحَو حبطلاَو مكحلابهل ناسقاب اتملا |

 . |١ 2 شلل دارتالا دعي يترطا كاني ضرطلاذ اناجا يدخن ناو نا درعملاريبزن اقص اساو
 ١ قلادذا امتلذؤ د 2 اوتبل3َ كلا مولع زمال نعل العز كلل دو هّيصاخلالاَعلا ْ

 ا ملا انك نيمو اةخفم ه_ةصد نا هرمازع ع تّومل اي نيذلار ندين «هئاخداؤ انلالقأ ١

 | مه تمثو" 0-0 ةرخ هولا ير طرت عزم كلذ الطف موق اخف ١
 ل ن1 متل تما لدن تضر ودام تنل تيد تحسم شاكزيتلا مهباَككا ١

 ١ سكنا هت حر هتلاَسر تيم ةكذاموترن اكلورم اًتناوخال ذ مل ةّيشاعلا هما

 ٠ لاف ةنؤفرلا درك طا وخم[ماتقبلف انت تل طن لور ٍبالاطلا خت طز مدن م
 دع لع دمرإل صار سي اك ارد د م «انزعمحي ترحال اوهظعمة نلكرلا ةكب الطعام 2

 نائل حاّورال اهنا ون تاخازفاتاسا يان مغ ملة تشلارس
 | يوهكلاظلا خف ف اًولطنال و نعل ارسل تيتا هي

 | . 8 2 اعلا ترهق ه قرطلا هنغ 0

 17 ع هحملاغن.سانمافو ا
1 

 ١ 6 2 هلال تل مَع 2 لَوسرخإ عرب عيازنلاو 5تهنل اعوان غولبلا تئد كتكزيجزم

 | دافلاوعتيعدلا جت: اع ىلدتداوعلطا منهن سوم مانقلل ادنهؤ تفانقو بالا
 |نقذ ,يصئل والا تحازمإكأ لاكانعَو نمل تيكا تابوا نعد ١

 تاقوال ارجل يرن عيرهدلا حصا اما ال تلت ددطملاةاينرلاكحن ةروضانالا

 ٍْ داطاتج ايزدلا 2: ترهل ايدارحلاف نبع تؤ د هيارتشملاو حبلا حور تلاد هتلاعّمإندا ا

 55 اني هندادي تقليد رركو نفع اف ل رخعرم ايكامساؤ ال امي ايضا لمح 7 اعيننا
 اموحَتال ذا تكرغان مبانجإي توتحرسانلاراّصَو يمهد اَمَتلا تسماول هنا ادضزلاذ
 ان هبت اوثداصلا التل هنملع بؤ: نعامناماشاَو داع قولا هوسفنإع

 هالقتهلْوف هيلاداتسا امكتد لشاب امطار موصخمونو داما ةيرظما البهتملا

 هاظعا زف ب امسحيٌشي كادت انمم اناتءاطع اني. هالشلاوذ -لشملا هنيلع تامل |

 1 تس و هيغل مونبلا ميماجللا مواكتال دف ميرن ف نامل باس طاءننالإلاكت هنياا

 | عاناطاظامهتمملاو ضلال دانا اع تمر 9قالاصرات مامن شاري تةابالّركم |
 | ةنيملاتا ماين اكذدو هحفرلوا اموملتلذو ةحائلال ادجلو تّضوارحاو ء.اتنددخال |

 | نك تلغمول هناا دهر انءياش طا تخلل زكو يوت تزف لندن ظف شمال انين ١
 نإ ل .انوخداب تئلعام اهلج انتج ل مايل هريغو ايلطمزم ان بهذ لمحت هله
 ١ دما هضهاد بمدلالا بج هنري جضءادإت نويل سال روكا راسو ١ ا

 2520050 جوع

 ليبي ل ْ

 د > هش 2011

١ 

 د 12 7 ا



 ا ا 0 و يل هدد شراك مما ا

 ا هدا رهإاب :ه دابر كونها جشم عاناّؤلا اننرلاذ نديجاّسرحو ةاستل حرتسالب ةزعش |
 ا 0 دا 000 ا ا 0 0 هال 0

 أ كلا هن ”«تاكزمد 0 د مس هي ا ا

 - طع مولات هيام تعد ا

 ١ تتميرا لل نع اهلك حرا قليل ظنحو عرؤلا ةدطإل ا زماقرتعو ىريشتتلا ةلاتربتيروكتلل ١
 هؤفلوسادال تزول يسن يرسم وكانا «كاذ ادعلاز مائل لطالب ا ١

 ٠ تا دس هوت هداك الداوود قددااَو ١
 ١ مخل انيكسو هسيسرتيملا و نادل وع 5 هنيلعماق الطوْيت نترك

 ضع اب هلا كانو. تلكه ز هنية غل هي ا 0 ١

 ١ اترك 00 5 ” .ةطيانلا رز: زنك قمته تلاكَوَعَو كا لغد ٍ

 ١  0«نيتداؤتش انوَسر فراشات رعان ال قضتؤارئسلا ْ

 وويل كم هج جاب تكاد يزن كوالا قيحالانانهنفاؤت
 حم ازناك قبارشات نيرا الج 0 تاير جد اناف كرثلا عنو ا وطال
 ا .ةيلا عدنه اناكهيآشلالموا هربزتفت 3 وهذ وص اكثداب هينوَضلا

 هنوهالعت 0 كَهَنالاَقَد ءاقنازلإكسوو ل1 لحل يجو دلال |

 *اييلوارباكازمدتاو هلع قرنا اجر ع قلل معاتننالاو :هنماطاؤنييؤصب تلانإو |
 نام ةامحلا يلق ما يوان تاء الق ”كلذاعاؤسم

 ال هلا وكات عصرنا تاطان كشانوهوزلا ءاشانلاكلذ دد درك جدك تاونر درألا ْ

 طعاا1 جاصتناد خالل ءاضابلا ناو ”تللذيانا يمال تؤوو يخل للم حو ْ
 ْ انالف حاز 0 تدوين طرقم داطا تلا كلذ علظن ادت
 ْ ادم همم نفاكلكان ل 0م ل

 1 و 5-2-2

 0و 2

 ا و 7

 عن اج يول اه[ نا سب 2 222

 ا يحتال تيه كستح <

 | ق5 ةلهش قّدنإل لانخا ىلا ساتاطتن انام الر ماما زماخ

 ظ ةإضسالاتاو ا اس اسما
 . «٠ تلاه اترمسروللو ٠ ىلاعزملا ةنناكأزنئطللاَو ١

 | ف لع متل ا زناعتعتا انهو -

 ظ رهو 5 ةيشاو ىرتم يد صصص امر قا يحهزوما ةالوو نيل عاج ع طفش ا

 ْ ا ايحللذ هَرَداَم لسلة موتك ربط مازن مروماا 2 تيس عفش وه هن هش

 ١ رم اوخ « كل ذلع هئلكلا تاقال امنع ترد اه تايالاو
 ظ مشد ايتوانلا هية تلك: ءاصحلااهعطفوااهّيقوردف مدتمنل اهنانمافوخ |

 ا ل ا م تفشل ع ل م وا دا ج0 09 اة جام ج19: 1 بجرح ةرسمج اوك#

 | اذتلللتل تيد نيبال نوير لاب ند نقلك تفنن ينك لغو وعوج |

 ْ طقاكا طا ذو قيلاتلاذ 3 مساييعو اق وصل ازمزب كسل هنرزطع يؤ هلككلا زها ا

 يل نكرم كبل انراعفوسلامسانال هيدوصلل ةطورشلل ةوناوطلتخإم |



 ٠ دب عتدلا" ترب يتلؤ لاكن اما 3ََفايلاَو ذ دولا زءمعورتز طّوحللإ رك اهتسجادا
 | نم الازمان ويلا ملطاذلاعرسدروا زنا عاطل انللذ فو هيهاندكا

 | تيدتر َتلارطلَو دول زم نكح تاَتاردشلاَو دك مااو هن طرحا تالّدكو يهمل ةماعلا

 | عاتي طرح رو رك كاع تل ذعلا للا نزطز» نوال ساتر اخف رتصتإلا طتفشم دال ١
 | ماباتلارتكما وطوخدؤا جالا جدرخو الدلا جووحم وبل شم يعادل عاشر نصاَعَت
 | راد نادل ماطغ جنم ككل ةوعم زعم دلل وانابيب جة لؤغمؤا انزل ْ
 ا لقد ااا صوصللا قرانا او ووحروهتسد هر اواكوه حبمج 0

 ١ يا كيبازم قه روتسا لطف ةنعنساو رطب نمزطرا ةجقتاد اياشاتاَو ةحفاَوْو ِتيِباَر ْ

 .| | هللاصمهالوسساغ اااه اع خخ قشلا يزالون خلا حالنا ايميل

 | اهيم اهتروص عصونسلوا هدا ودفع اال اظفا بجو )ب هزة كرصم# ناتو هيلع 0
 | مهلا امره تّعقون انا ابهدزم ةلسلسؤ ءانمز هموت عملا نملزنان اقنع ١
 | هنزل اشاعة نزوات «ءلضفلاةاظعا غءائنمنتلارؤد عشا تق عاشها زماهغن ١
 ظ قاب ربة فلل جو ول هبي خارق نعبوخ ا

 | انةكم عدنا كتل نوح ١ درإت مزن نوعا هيف تبا هتلذ دكرتلاءابلا |

 ظ دو اهدا هت ولا نيا وكو اخت تلا رفض نقلا نهر ايزل ني اذغ ا
 ْ يعدلذ تضف وا نيعزم بشناق 0 هتبارنحلانيؤسركل ازمزّئلا هذهر تشم ١

 | متل اءاظعافر انّيرِيال اكل درتعا 2/لاتفقرتعللا اةعاولا يزمار طا نيتل اح احانتنكشلا
 ْ دام احن قحلانال رلاهلاعّيِج لعمل خافي ان ةدل لاغف رايي ديوشلا نيرلإرو

 ْ - ه2 عرااناو م يبان زف نا نما ههسانالل شرت وع ووسام ١
 ١ قدرا فارتشتلا __ .ناندكو ةداكو نمومزههلاعيسانن ذخر ى كنرع 0
 | دقو ظفق هيذولبزم اما ميلاقو» :اليلفال ا اًهارت ودم يول نلوخلاز ها

 سيسمح ا ظ

 ا رطعنال ن تريسلا صج نما ةمالعرمن ا اكياهنتتز صول يع وررسسو هلل لا هشاربإ ظ
 | اكد نوكل ب تلة ربل 0 الدان امل خنالَو نضنال و ريفر هنمانا 0

 | ةايالرزمهلزعوا هراد داتا قولو اه لوا رقونوتر وراسل فيش
 ظ ٍطتلازيمانت «هشانواذاطاسزمرمالالد قيلواد نحاول ركز متت ١
 | اعبنوين ننساه هنو ز ولا قعاشاانبلا كاإالك و بتمر ل هنصرم مإبإ تضرُم تامل ١
 : نفع هبوافن يجرم اهو نللغاّرمضيملاف |
 | 5 نموغرعازماولا قزف عرش مجم وينال مزرتعال ندهن عي جوزح اوصال هد ٠
 | الو ذةشلا ةنلنما ملرتيل تدلفاوناقذ تحمر اجزم ضف انم + تنامرقو «لئإستملا |
 ا ارتست ات ودان هبإل لحت كلون تش راب زل قخل اغا ايش مب ايا نددحان اك ظ

 | نتعب هللاّصنا ترازد هزم تن ضعي عت ]+ وويل كجمال
 ا تل ةفمكشنْسا ارغ» رمهمم ا ذره جا 'عزبقتلا مهدال وافالوال الاعتا

 ْ داي كنلاذ منفدعناقزانت ذّهوادَحل تيباراعِل وتر اًصفدل يدا هئاخ

 | .نيرغهدإللا ناش لامن رايد ايمو ليال ناكدتاف ايوا اتمالف |



 دوت تاكدرلاو نعمت ةاقادصلوانو ب هلت لعن قل َّت هع تن ّ ::نويتلل
 | 5س 412 نتلوتِبانَح كلوت نتؤ رتغلداًضر دوال هر 5 لثم حلضصلاب هزات دارت 0

 | ارق دهشف هلجوا تلاد عينة نيش م كلان نلاد)عرع عادا يتلا ١

 | «ئظعةيقر اتقدم هلع شن ان نم تب ءارةرتننلطظوظحزم هاف عال ناك |

 هاو ةنايَحِل اح هز وضاعمو اًنفّدَم هللغط كارو دادس ةلجامِلع3ََرَص ١
 د1 ه-»

 | ايطغن هيوم كل ةهلذَو حرص نينل امه تورت ةع اتا كلذ ثمنه ئسل دعا جهنم ١ ا

 تاو نّوقدلل هفجاَسلا ةيملا مون يونا نيرلادو» جطلاو ريس ناكرف دام اركف ْ
 | ضان ذلإإف”يقاغلا هتءالاتت ااا حاس «لاؤن جاع ةكدرتبك دونت اتنتبدات |

 ٠ نيلاح ارو . در كلا مرشلل كاف كلائابو'تدورجراففال ام ١

 لوزعوزلا هلا هنن وك تحوم سيلا وادق ةوبصت جلطات يداماف وضحتم ضقت يزن ظ

 | نَعِااَحَ رتل ونجنا حلال كل نكَو ةلضنعلا عتتلا نيو ةنمملاَو زال ازم كحل احلال
 | هولا +تنمزع رخال قلنا تحتم يملا تش ةزل ”ننمهتان امد الاثم
 | احر تجزءومتلانيجقنإد جو ناكذاك هتديجلاامونحلاإِ قلل ةنيعادولذ ظ

 قو هدايردألا قمل هاؤم انا ”ذول تل "كم غاوي لارج فاسو )اة خلا

 ضرر نصت عاجل اك عا خلاوالالا خش بكت ظح شاول تالا |

 | [مهطخم عوشلا حزم تتكرع اش شل ماجا نحلا: الولف ائد ذاكتنتت ماذا ؤضج |

 ْ نانا طحمدلظنلا كركم نناكنا ف ثا ظن قلل انهيت ايلاف «تئضلامإبا |

 اكو اعيت تال لاّزمال اول ئنالاا حي منح نادل انه اتع شعت ل ينم يعول جْقيلرتما

 | قاد بدرس مجاب حتتؤ رتل تاع اطينالا اًيطغتا
 3 هلكالاتننالا نحخ ناكتاوتختتحف عدر نم رتل وعراس وصقل ضاا نال
 1 اعمر هننأ نم ادلع 00

 05 هانياريظظ ناز :ةنيليانزجل دفاكلا نم ازال قاب مدع ١

 ظ تيلاقلالاةلامصالا,تعشام ةزاُي الاد هتريهلاب هايل نان انملعذ ا

 | رشوورطنالا مزمل ميل *,رواتشمل امولفلا

 ةغلالللا ةزعيازّْيمَو للاذآل ةمومززل نقص اللا > نو ضغياال مرش اكحضاو

 ظ قاننشالا ةرش عمال ه هترارإ ا ْ

 دياالش جلا عئالال اعلا اتم خال: نانج اق افاحب هنيه افؤخميلا ظ

 | جخاطإسلا جلا ”ةيلشلاة جاهلا حباشورتنال 0000 ْ
 | هسدا انععنوانرزطلا نيران وو خيشلا ةمااقلا خيو مو مون داك نيت جات ْ

 | كناق تيل يبه تماواعل نهض دنت البو تلقا < هس
 ا حسك

 2 بجد

 ججع  - 702

 ا م م

00 

 0 مسج سس سس سب

2 

 200101959 تل اهات 1 حك ججحص نجر

 ا ةنوداثاو رتسكاو ةن ومر هر ساوقإ سو د داخله يطعرككاف انوبافو ةةوضتم هلع

 أ اشلشيازاه توف انمار د تك متبع تنيك انس نكت ملانهاواقو

 ظ : ند طع مملاكت هللاوكعااغو .(

 أ ضد 0 ندلال ئجسانأل انشلاؤددابل اقازم: موصول لع وتطا مؤ تلفت |
 ١ ةذائاق ام تلفادر بلا اكاب تود 20 تيدا ءاياؤ وتموت لاحاطات ١

1 



 1 لا درر سورتيللاو 2 داؤود هتينللز مقيطتخ بضونعردغال |
 ْ هيمؤاقت هللاوغلا هو .
 ظ | ايلهشر يطيع جدو تاليا دلقنم اًيْيكلا عفوا مماكبا سانا دعوض مدح |
 ْ م اضم نام ةرلاانهو رزين 00 هنيلعاو تع ْ

 2 تال داع 5 ءانتدال ؟داحتجزم ا ا وعازعجت د مءاتجالل دامي |

 م اكاراصو تؤسال قًلخيابلا اق َتالانفو تل رات هتطئاب تلتف |
 | تاجات مت َدولوعَتَو معاش ل حاور اكاد تتاملادال 1 تدلع ١ ؤ

 5و منا تسولف اهمؤللا زائل ادار جلاب لاغتشمالا ور تما عؤ رمال لجتعَو
 | بطيذا ناكها مضال ام ياّصنا ا كلذ زم كلطيتو اديب ةليجتو نزع اج نصل |
 | ةما قرط ةكرشلا كانا ذا جيتاجب 000
 ٠ . لل ١غ هبات هه نمامو . ١

 الزي[ خلشال سو ميلع مندا تم هندل كوستي اءالشلار انعدنشالا زمر عماوتتوامحلا ١
 00 فاضالك اسال كل ذؤ حسو هنيلعمش ايت جداشنل نعد هرؤاملعزعيزعاذا |
 | هناعسور هو عس وس -تاغجال مننا ارم نائل وال زللا جي درو اركنمز |
 تاق تلّمف هرمتعلا اسحلو يدلاَساَو خام طعم تتاارمجرلا هندا مج ليللادز و لوا رضا 0 ١

 ءلتاتع لتنال ةكيرعَم ةدانا لت نايل تلا توته ماضالاتللح 0 ١
 ا الا ضاَمَو كرم عل وطاف لاو اكتم ةفعلسال الاغا يشل تايالإلتف نوكت |
 | الخف ذاتمالال هام انادت اقف جودا طرت ءاهر كلذ هميسلطلا حائإلا |

 اتودوتم دوغ نك كاتايجوالا هي امكيييض جلناملا ماننمزممل مسلكت
 ا | هدنعرببل ن كا فاو اع قف وم ب دالاما فما نزف ارسال اهو «.تلكلاي تاس تفل زم ١
 هل نالاىفل و كلدوحد هدد تتار 0 ىااًيترلا# هدير رملازدوهنر تناولت ا

 دراما حربه تاّكت «ىضاداغت هللا د هتك ماتنملكزم يونج
 | لاتفةرعضلا مجوانسملا هتداوس .اَهاَتْضر ىذا 5ةلذلا ناَمافلل ةنبقزع
 او اواوونالا اف ناتصدللاو تائإلا قدلالإإاجروبلاةنمخاللا زيبا عيب
 | اان يات هتلالضتي بانا ةنثوزم تدمازم كالا هزه اومن تدان

 ١ تاالؤفانا "نوكرللةتتلإقمنا و تاتقيالا ماتم |
 | ديليللو اينبالا دمع ريع انزع تو حتة ناعلي كالسا قارتمللا : 0

 32د لاَ نتتلكلا هيؤَع زرار تبول حش ناو نعم ا يو وليا لو
 1 عاوترلاد اكدإ مضت هروزالا ةرصلا هيي عفو ةاسمت دا 0

 بولا ةنداولظعت 2 كردااّما رلسو هبلعمرد ص هذوق يىوس تال مر سا
 مهلك قاعات 500000 الفن هلع ةعبصوإاب رخص عا

1 

| 
 تكرس زنة نارتمللاد انننتسالا حسو درو امل عزةيزعز جدته اجد ضنا
ْ٠ 

| 
 ع نجيب خ 0 انضر 2س تاكا تكي بج اهنكلذ نرثدلا كح اد نّييوال و ذوع

 ال دامس ملوي هدم :ركوا ولجان ةعضملاب زيارتها «ةرزكمز طع



 جيروم ادي نيسيعٍوسسنؤتْسااكإ كلاس اؤامإلا 5: ليلا اوحالرنطتشمالا "هميم فص
 | اوطح نوما ءخحالاو يلوا نارتسلل عون امثإ م هيف اند رنات نيِلَسرللاَو
 وان ننقل طور فكا امحاو كام نورظنإب كرمز د ةوحرجالحاتياتماوت |
 م ةررع زفاف نيل سملاز يرو نيلوالاناتمللا هت ةلظ عيان ةاهغلا |

 | ةطدومل خف توام نيمار رهدو ناردال نبا هزمرثمجزر ١ الف مكه *مهلحرحل نيحزم ١
 | حيضااتج كلامهم الة لم ف اوطلاو اكد نمت ملعب ح جتنا
 ا فق اكو : ا عرج ل غلو تلَسرملا5 ابينالارإسل سو رص ايسر إحو

 ١ كليدارللو _ 215 نايا مزج ضف كاك 5و ةززِعس رو هنوف |
 ْ 0 از :ينلاناف وانس ذا اني يزبال ودل ا هل ب يومكم هياعدحالا |
 ْ _ «٠ تينا تردد نيساف .٠ ارارص هزيرغن درماك ةنْوَص ْ
 هن اهتماما اتضو 8 ا

 اة رد نيزلا ماشا وقد ا ناموس تس تاخوؤبح ْ
 ا ةعاتعالو يرخدال ه6 نالةموس ادا ترصوخ د هرحالاب ردات تلاونملاب هه ماو |

 ١ 0 اسرمش ف اكد جكتتشت الو بنر زعلحار كنان ةوزالزمزكاقرمتملل اين
 ١ امندتمتنو هرعامافمملا هتاف اذاظعا رحاكل انة باق هان * مادا هل تا طنل كو نعا

 ١ ماسالا الق قنا كراك العزم اونا الوز ,زدا 25 هرافال اهلا ِتباَراَمَو
 | ساداعتنو ةوعاتلك اتتافرت شلل ايتن لاو ىلاَكت هندا همر يروا روارعتلا دالادبع جشلا 0

 ا ةقودن عرذدا ومتى: كلاب عريس حلالا خلا تيم تتتيارو هنت نيبو تحال ا
 ا لل ةراشلاؤ الا كز خا دام ايتن اشف ةزّمؤانإلانا# دلال مانقباف فاتن 1
 | قيم كلز شل لرقشلل كدب مرش طشلاوَو اين ير نكونبارطخيرجع يب تيباروأ
 الو ءانزاربكداكت "لجو زعمشارئكازم مل خف دام فريخل و« . جيدا ةكاةمزسلك ١

 أ
 ا كك. تو داض تام يشل نيرل رالرو عاري تبا خللا لش انسحب هرمادعنالا :

 آ ا هند ذرعال البرزخ تليف خل 0 ايارت ةلخج لاق ةهاّمْد دل تائنئي كالا لامعا 1 أ

 9 كرااه اييرسسرجلاف ٠ حجاتفلاو 1ىفامو عنف اعبل ناس هون ا ظ تللملا مرح ودخول رط اكان خوان عيسالكالاد ةناوم جل ايلالك | ١ هةضاطلِسردونلا هلام خت مذ ,ها ارحم ناكذا هناف ساتلالكطغبتد شلاق ٍ
 دل - جعبات هساوسعلا اعد ٠ ءأ|

 ليج مصائب بهذة ضاملاناذ لتنال ٌةيتماملا نود هنجان اع نل تنقو يايرل رظن ١

1 
 زلال اقباَمَوديِف اص هتلا اكدت هاجر ريال ل يفنتملاو «هث فكك يعم
0 ١ 

 هانت ردا اضارؤما انا دحاايذ بانا وكنز نمولاو عا هتدأا
 ا كاقلامامال الاف هنتوا يوصام :وملالاق دقو ا ل

1 

 ظ ىظف ]ناتي عرس متؤلا هنو نايم ويك لوط هّضوصل!ؤم نرّيرتسا هنعمهاوصد
١ 

١ 
 تلزتؤال انرال اورتن ملا 0 ا ا

١1 
 ملافإاةتلانتد باخ هلا مما ال تّسلكن جز من عؤقزطادتلا ةلعم

 اير

 ا
 | دف فاك زناناعابع هاقز ايرتضرال كوه ضاياناتؤ «هلدوطلااقشلا

 كرت



 ٌْ | قا هند بشل اكن داؤخال ل اهيا ال5 قاطو نيل اه رز ارو هاوار رف 5

 ا | ةهتلظر عيضوغالب لدا شازمنال نفد اعلان اخ ن دك طل سانال نمر تل ةنايشبإم
 ٌ ماداجعْزمايْع ميرال دل خلل اذه باسو اهمووب ,ةيدويعر كب ]كو دا طعناخ تقاولا |

 | داق تتسع ل عمخ اضراق بطذاذا تقولان اللات هيكل اارطتلاقرتر تاذ اذا ظ

 للف دففابس كو هيلع نيكل ةزغل دا عمك ذل تزعتيلطح تالق
 نحب دإ2و 'هْربِإ 3 هجر ةزكلو هْزساَد امم هشاثلكلو هرئاذ هركزم ةدرتاإ زم هفيشد ١

 1 ايدهنتنتو هربا دربك و ةةزبإًددوجل و“ هرباَذ مونزكتو :لاذ ةذاتيإ©3*اوا

 | تشكل هاتالذ فركب اك يزل ةزبإدؤ ةزباذ)ةلوخد عيمداف *يادتاتذالارع نما
 ْ هر ا شنان اولَو همني دونك ابو دخل اتماَعَف و 'مظعرمال تنل فل ههارن '

 ا ايتن ء ننال ازعالسو هيضاملا بطلا لل خربجلال هللا يرد اراسن نسا دلك |

 ْ نك ماقلت اعو . تانغ شيلا
 ١ 56-5 ةعردإ عل مزاالز :هتشلا هي ندرة امال ف اىصازمال اخلي الو ظ
 اناا نوذورعم قرعة زله عاش منفاه هير كزم اذَهَو ةعرشلا ا

 ظ يتاناك دنع ايارطشم ان عولمجو وزهتسا 21 ل طرطغاز!نح رعت

 ردها هنت يه ناكمإلا بهذ هناك هتتلاو ب اكن اي هاو كل عديل اوف امش

 ا هالو عنوم ايها ايو روت و رح ناخاتمال طازو اال ا

 || ماهوب تول وختم ريف شقت اهواز ةيياذت تلازنولفاغ مدربا وينمو يتلا
 1 ّن ن ةلذيإا حافْضآ امي مهداَو مدكطلاطت ةيطها رشا عمو: مهل همك مقرر ١

 ُ ل مجويعإكت هان اروبعب غلطنشاد ةةياملا يخنق هد تليق مف اذهان

ْ 
١ 

 | نها ظ نع اهن ون جرحي داكبإل ابإَصَو ةنعه كحال تتيكرتنو هينا كتر حنان |
 || رمككر اًوهْرتو هاؤؤرمال و اوعيطاد 2وعدذن: الو اوعزالا ضيوف انهنم هدتلاق باكا |
 ريادشإ اواو لوكشمل الو ةودرصو ءاوقت منال فزد هاه اتش اَقن هتوكذع ١

 ١ دالك قون 5 غلا ؤعا ولاساو اولعال نر ذ دعا اوشاو وعن الو نادلا هته
 ال و اذدملا )ع اوغلو نو هوساّيتنال داب كيل طع هنا جيش اومن اَو هوماصتا |
 0 اوفرمت ال دز د اك دعو عتج وع و اونعاال و ايش دلافاقدهزات 0

 ا ا يس همانش الو اهناوريمسب
 | مكييلغ ةاولوتفال اهَعَو كرة زضَخإج اوفو ا
 | ةلدب ذايلإ نقد هاونع الد مسرب اهدزتعاو هوفوستال و قر جك نفع هداؤاللا |

 | اه عدم ملكانهذ اكذاف تارك و فبرعاوضرنالو الامل اخر كاب النا انيك
 1 . ©_- _للخلا 900 0 ا

 ْ نثدكلا طيات لك توكلت هدئيب ناجح نا يا ا
' 
 ا

 5 ددح تمضاس تدمج

-- 

 ا لعتفو الكيال عندا توعحرنالرسانل يل اضن اه يات هن امتركإو او دزهتلاو |
 ١ نع يدطاع نفيع# دديهدتسلا يك كواوفرا ّداف همقطا نط وكلنا ع قتل |

 .اضناذاف من ومن رمالؤااهمودر يلا ةئصعمْفاٌوعت هاذا امهم ايي فن شدا ذي يلب ١
 7 102929022: 0 2371 ل5 2:7 35 ا 22022 قة ع و وكن

 منام

 «جر كاع



 ظلخ 6 كلد 15 عزز اوت ن نيف 5-5 :ىمزاكتال ذذا ةنلاوكتش خازم ود
 ١ ىلا هتلاين ذلجنمُو اتراح د نيس اخومالوا املا اماو ؟هوئلاَنض اورو نينا رمانل

 ْ ودنا ديد تتناك هتمزعالا هت هن ندج مان ملكو هيج ةدارذ 0
 ٠ رج هدخ . سب 0 ديبكايعو 0 ميلر ماكاو هتغمتاين م ْ

 ظ دان نبال انحلت جاك اهتسرمةرخملا تاك ناقد
 ْ د 2امداَمَّرلاو كينان اعرلاو عّرصملا الا نعبر ولا عج انما لخ قاحلاز : نادر

 دو هال دتاداس دعاك هتروح لل تاكا حان ةزض +سضد نعنع
 ١ | تطلب ةماكلا تطاخ بكر ظن اذ يم يما يضملاو اا لناا ةنامثقالاب هدي نب ١
 ْ ل اخانَود قاتلا لاهداقتسا ةنلخل افردي لفكر انشا هوا مدشز او هال القفا 1

 | صن ةحا الو قا نفطزم جاوب ادع عجن وعانمنا نعمل هنهانقاسسو
 ا ايل دج ةةياح تصرخ سان ارا او داتيحل ان انزل ست تو اَيتدلاٍجروضفم
 هر ارا هرتصم ىرحتع ةم ال ازناذ الاخ ةطل الارحا نعمت هال هند ةرعشلك
 .ةزعشاكنان : اولا ٌؤرحاال زهرا: اخر صز اش اعن هلدادعا اممئابوخ ةرحالا َ
 ْ 1 يب ا ا هنري ضد هيد ١

 مقنو ايبدلاق مديرا وحان مر ضفاغارس تيرا ةمارهر جيد اهبلاناةذ

 ا فروطزمص مشي هن ايروالابمبل عؤيزفو تتسلل هرخال اف ممهناخب دزكتللذ ُ

 5 رز ضرير مدل طجرببصو هكادهه ل اهت هسا ماكتب نا ةيشح - © ترعة ماكل ١

 | رهسرجلف ةاتنمالا اركز ام اكيد يبا هنا يزول انه ناكوأ
 ا ٠ د )ع مسملاغن هند | كنداو ١اتعود 5

 ١( نثهدرتعاوإلا تن نيم عيتالا اينرلا غراس ؤبؤر» ةطفماو م تداولا جل هج

 0 زا در ترحو 7 زلنل تفارق 3 زف عد دوش د ةنعَرَو دهز ٌةككوريص 1

 | نعجطاق اهك تومالؤلا يطا دبلن هايجه ماتللا جيل دوف امكساش
 ! اعيد تومال املك زعمه النيل ايف كن داراو دلاوهترعتمي قالا لانوكلا ٠

 | كل اه نافنال ةزحار كررتو دهب متهال طع كيطعند همن هدرتمتالوغك تخير
 ا مف هدايع دوافو عاق عيت هرج ستاشلال زايط دره هعباعأل الغ ١
 كملع لرب ك اًمههو اهيعنجاب قتلا مادا تياقاهجملا هر حا مانإ تشرق اهرجت |

 ُ الط كرذنهاري حيض عرار سانوارتم 1 ل ا ظ

 , ١ كلظتا ماو ةسرانلارو هن نائلنتصل اكوا لسانه ايبؤ تي اكوا ويظل
 | "52ه هدا زمر ئت عاج لؤغااك ايننورتكونل اهيااد دوعن ل

 ١ تقف داتا حامل امؤنيومؤلعتوؤقولاب ام وبقرماَو جات ةكحهلفوالاد وحلا |
 اا و اتم خو طلفار ,ظنناماعرلواداقف 7-2 تِتباَراَم تلت تين لو اعلاف

 ا ترسرهلاف *ةيعلا تل ةزمانزتغل اةواحلا لعدم كلكم الاَماَو :جّومالالا ا
 ١ د )عهبسملادن هددانم| و : -
 ْ توكل دود مؤ < اهي ذو وكت طخؤتتا داقاونياجاو ايدل رف

 م هدم



 1 | طين ؤ داتا لو ظننا نافل ناقوكإل ةةهتااش ربك زمان ءاناتالة وذم
 ئ اق اودساخت# اًهللعاوعلزنكاَدِإَو دباَصملاَ» د ا رولا نم |

 ْ دوم ولام هيِئم وعول 0 تا اهدوجواحرتساو اهزوماوتضضناَو | ْ

هسا انو دنعمون اهذر انيد ىلا ة ةركعا ف هزاكش هساررنع أ
 ا !اهااهن 

 | :تاقلاناكذ ودم جيحناالا حوشللا د ايدام سد علت ذا ضمن اف كلؤزم |
| 

 ١ لت اكانز )ا نفت دعنا ترصد ل وني ضاب عزب ل بنل اناكو ملفا اهلي عماك لإ اصلا

 د تل تحانؤنإيل خيب ةؤانادت تلا كف قهركت اًضا طعام تلذذ ْ
 ا

 نيملا ىلا سرج لاف ”كلاكؤ خالو ةتاَيحلاعت نارمادل تحوزالا د :ئيظودو 0

 0 وروح تلا هوس

 ءززلا ةنماشا اهم دم اتم ةزعدلذوَد * ةحاحبف تنكر: ذايوح ْ

 ماكؤناطلا شاش هنزل اما رشمجلا قاب هتوديا راسو هل |

 ثفاوز مناع تلل خقواكةبابزم ةعات مدل قفوا و هدالبزم حتت اتلدونف |

- «> 

 دقدمتمتف هالولامم ضن ٠م همك اخموجو مدخإر نا وصحز» مي دءاقوخلا
 + |نيرهل تالا رتعتت اًعامشلإب رهاطنلا هلرّسيِلق هن لاح دلت 2 انفاق |

 ديلان يرطلاو :رهتمرجا وا مصب الات موسع نهال نملي هذال متم ناقداض | ا

 : طع هسا غن هه نمامو قلق |

 ٍ ماتا تدار تف ذذفو عورتا هبل كنا ةفاح اهلعرماذا هزرملا ا

 ٠ وا ٍْ ١
 ١ قاد طع ]طامياب نَومَصعِني ب اعرو دحيم نوعردنيزإلا عِاَع هرم عاشبنالا“ كج

 ْ هي ندؤلزف طع ؤوطش روم امنمو هب نؤاهتبال زم هتؤرتلا هنوعمش اعلق |
 ْ تل د حئضا تن --> اك أعرو هعانلا تت مالا طع مدعرتؤرسان 0 ليلاغناف |

 | زكر وخت (مثمو عاجلا نك | ىتشتلا كلا: ةنيلتضما هل جاعتلاوتشلا |
 ١ طصعالا َن 2ع :عاطرع ٍنيجداخللا يات ناف نإ تو .تياكع ل ليوم دلل هعاشنا |

 1ْ مهدايتفنا اذان كيسا ولولا هج عشار انلا ملف ' كدّدكاتضواناك |

 ١  22تاطلشنللا هعاهرمرحلاإةفاعد روح اه وعلا كد هدالب 0 ْ

 ١ سقت تنك ما كى م عانبنالا ةلفزهاكرلصتفلا عامنا تا تكن دالق هتطف |

 ا ديم دج وامصم عيبج قدعايم وستفول قدا نيشان طع مما ةن

 ظ كطنال دات هما طق هما طا الو هم هردوصلاو الحلازهك ردع طعاما ةعوداطتعا ةثك

 ْ رضولعمو رحم ف كك يرزكوتيل سداد انو ددااشماال ا هما رك
 ١ مهطمارمل تتيَساَماناو 5 نونغاف طاًصانا انل لاف نمالا ةثما نكات ظالهتا |

 | ا مم داّقلعاجلا قماتللا ىدادحا ناز د دك 5 حاص الو قرورعالا هند وفئظفخ

 قى“ |||

 ٍْ دال اننا ةمازك اره طامه دلو مادو وج تاكا هند

 ولاا نملوف هج !!لتانذ ”تاماكلارانلابالاز ني او وشمر خيا |
 ْ اداوم برازر ا 0 هنيليع هنا طتصمشا
 ١ انكنيب تدي اكءاوتملا طتغشتو ايت انه اخر اهنا رغم يعد ]بيوم هج



 ه2 ةمودع وم دل

 لت زينل املا عورات فرحرنمتسشإ ست كلذوكما لكن اكلت 5 م دا

 ١ | نفر صال زماان َتَفِلَس وال وسرارتسباالا ذ كلج ناكل هونت ميلعوات |
 ١ بيب هع ظاك ذهو ادب اني" رجم هتمنلطو برع تضستو نيلع نام دسلا اور |

 نال انالفدتت الدي رمادا لا كلش هنتاي انقل :اوحزبك نأ |
 خو كل وزعت زوال سراح لكيوشل ندي لا هنعش اهازم ةنما ايسر |
 هويدا تالي ىونبت قرطلا نادر تلازم هيد كض ددعز نال اههيطعيألا |

 ْ ا ةيغب 2! هماتتتنال اهتم تما تلذؤجإلا جاني اف هعرشس هزوبع حجيزم اًساز

 ادحايعجناانتفلا 'م دارا 3« هزبنحو لرطلهل اتاك 4-73 تاماركل اضع تممربخال ا ١

 2نروطعو هتلاقى اكو ملاؤف اذ هلا كنا يار نافرظيببو هوثس ايو مؤنلا ”الوهزم /

 ا

 أ ردا ةرتيكطناو هند نمل يتب قدا تحرج تا ةةنز ا تمره زد ع

 ا رت كلاب نعال نسلبادضإم :راجلابو هكا طن هكر يل ذال ار رحم وص
 | نام كلت نازطس ملباضلا الوم :جوه هشه ةزوصئرت هدحاوَرتَم معيلعراكتالا
 ب ةيرتت (ليماازم اطرد زهق همم توص اهدالال قي ضا ا دلت ضف افلا
 / ايوا علاو تسلل وبل اطلا نيازي ةاماك عتنبل اظمرعز» مع
 ١ ليز ردك دجلا ىيخازينيجابانغشجلاو يملا نرلاي اخ: جيناك حاملا ١

 | جنهادتمللو :طاتتسلا قطادبع حيشلاو ؛ ماير نيبالرؤد جشلاوءابكز عجشلاو
 | ةهرخلا تاز ٠ همه عند قعد نحل طن نيل اباهش عيشما» اياطلل نواز,
 ريو بد تربع رجاف تاودزكلا وصال عدلا. تخزكوتتلا
 ادا اتمضداو او سلا قافللا نيرالاركان لادا كس اعرلا هده |

 | ليعمماو هتلاوحتختح تول! ضف نبيع )جدا 1و« دىننلا تن آضرعو اديب د خاب
 ١  0؟زوزح.دع رضع 3ازل مذا نعلك نلفت قرد نرتلكي ١

 ا 0 ةرورجلا وصلا نا اك هاكيا اهي طن 5 تلعن تعهاعرو ا

 ١ 'تاجانكاَيرّمع ىز مهل ادت ةكهيرنب تل َدْكَو هاحب وعود َض اع ١
 ] ا كرتيك رماد ادجلن حجال ريع وكمل وكب اعر نيل ماعلا [ليحلاو هيف هانم

 ] ا أو اور ناَملسويشلاَو *يركال 2 ما جلخ! يكد
 ١ مج اك يدا نون فو «يصول لع كرت طسنز جشلاد يول

 7بمبجببيب  0

 | هام .طاداتريتعالع عقبال الب اتي اهلا اتا هنزل ولع ل كك

 يل

 ْ زا 5 قوما تلف ةئاكا دل تيار نال <<وهز “+ داو زمتعا كان نركتللا ظ
 6 تاكا ىدتس سات عز ناعرعلو 0 زق يوتا حر تل دضاد اتا ْ
 ا مورد هناقن مو هت سوعص عمو قزم رسل راسل اةموكلاو م 0
 ها هه ١ ديل ير كال كانه عدت ا «ةماكرتما) ا

 1 حتصولل انو طس قادس قللكلا تمثرلو .*. تام اسهم رطرع انيزهاخالز

 ١ 3 + ع انا تنص ارههزم عضاو ومو
 عرس لا هند امّهأاهو

 ةيواذ م لفافات ولادك دقة و دحر خل ذاييواؤعر جف 0 :رىد

 نولث
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 | نأ ارتب ف زها مغمإلابر مامن ناتفازك نالك لذ يريعأل ءازرطم هن وللا ١ ذه

 | حقا نوكنارتعز« هتف هنذئز اهبيإ جئحاذاكناالا ةفزّصب هعلف مدافن
 ا ٠ :ننللهلتَرهندريللات .٠ ةقيرشلازعجزورتشيف ١

 ا تتم هاند امتعدا اهو ١ ١

 ٠ 55 دوعسا و مالللو عاطلل 3يصان الزود اخ اقرب انا عطل ازعؤ اعف ١
 | يدالرعمإف تلج او كلذ مدعم تيب انرو قصيلافنهتلركامازعو

 ا د هركر ميلاد دزتل تحن «تضوارزاذ هس ماقالانطا

 ا 2 لاو قالا رعاتتل اى 5 وعدو ةدداكوم اتش دتماّموطعتنا رميا ق امد

 | ؟ئىوهاو» واحلا زع انا وان لوا :نهاعز لوف هنعدنل يمر طيخلاو داثفل ادع ْ
 ١ باّبمالاب ْقاعلاَو ةثكلا ءدائنإل اعوملا شفلوت يلاخن هند عم هدارالاز ا

 | هللا دارم ه دارم وكس اخ هللا عمان١ دارهزجرإل نا ةدارال ازرعاتفلا ةتالَكو ا
 ْ لحّوعشل وفن ثبرطاخَ ىمانل م ةيزماهةمربول هلسة جرش نازيمتو ٠١

 ظ اوت تلاد *جترخبل امني دارا تسكنه لجاز مو همك شاملا 0

 )ا هتكاضا تار ىرشسم تاوميمو ه هساير تاكدازا هل تنونتناى -تورطلا

 0500 اتنلاة بطلا ايدول تي طسؤ» قديلع سا صنافاك
 | 0 ا ا هليسرم لا الا

 | ةعدناف كتداراز كاوتهرستككإ) ديال اك دانع نك: الاذن قلل نا خف يمتع
 | نكدل متو يلع هنداطتملاذ اك كاسنفمل هنو رانش كيوتو ةداناكاؤ

 3 داموا جازمد سيولة زر كتل جان منير هن يا طين اوه نركتوخ كدخا ا
 | يمل وخاربارتتكم شل نرخ ال :ماوطيدارارتق تخ اياَة يللا نيفتس |
 | توطل معها ومزن اف نوادلا مجاز ناب لاخنشالاو ةغانلا خا! ا[كريذم |
 ا 5 دركهر مزماجاوزا ياعسل تنال  لاغن لانا قابلا ناكل |

 أ هير بلاعلا ٍتَرسريلاف قياما فزدو هنثامإ ا

 ا عرب ! اهله سازماعو

 هيل عسر كر فرط رحاواوته ىذ 00 لاير وازد تنقذ إيد 0
 ْ دان ةحانإلا كدت ال وصح "هج ) فج هرم لاتلاذال

 ا 00 وطاب ةرمؤبا ول لؤي سهو اًيزرالاهتشدات اهحاتمال قالا ١|
 ١١ ةجان وام ىو شلة لكلا ذ ::5ع فدل قارتنف تنتطعو توجو ١ ا

 ا الإ تطل ا يكاراقلا حر ورورد هحورطماربواَرو حوزفم |
 ْ 00 مولا اون دطبال مكرح اردنا انضا اولافؤ «ن افرحلا انج مانا |

 انعذ اكن او رحال إف همانغمز *كل ةرضعلالا اين هررعَعهملا عَسْياَسرانالا

 ب امن ندمنيلع عتاب ةانسو ب ةلاذ اضانعز ليف هالاق 35 ,ءاجرك |



 100 الا دعنا ا

 يم هاا تا :٠663 تما لابن وحلماو |

 ا ١ 0 راقوو+ د راالكد وعي ناكر دائفلاددع |

 ظ لكل اطتناز ناي ري عصتنرمك هنو ةلظعزم قالزتكا هل اَعاَو هسلتو |

 ني

 ٠ ؟ة سلال اترهندرحلا < كرجل دز عيد لتنال وةنافيلةرتملو طرشراكدخا |

 |ء  أ هروب اد هساص7”
 ١ 0 هتلاوملطا امينا ا هد
 ْ هش كلذ 3 قا تقول نيئيضنؤمت كيد تاداكب كن اظفأا 2000
 ا ةحت نور مث هر يرسم 3 و تلدلتمطع يعلط|يذد ايفا عماد ادي

 | .نانق وام دم لتورع هكا ناف ادخا دب كن كاقرتس ع اَعَ هنلاككلطا اذالومت

 ا هجر غلا كإبزنا يزن جبلقؤ كل نب دوك ةياانرجلو تون لنور ع

 ْ هللا كّلطا امل نزح إد كلذي هت نام شعل هاتغدَد ةنايت 1 اًعدربخو |

 ا كنؤرانم ةيهوم ديا قلك اغبللاو تاكتلاناكنان كرزعإا نفخ الذ كيلقؤ هنيلع
 0 دريل شوا دا وجات ف ص واي زمرد ناك تال ذرب تاكا ناو

 ْ نس »عر لا عل هننانماهو
 ا 005 اتت وذاشاب دابا ج صح تون معو نيحاصلا امان دلتا مدع

 ا ا تيكت ما هوريز م مقلم ازهر رع عمتلل ةلغ نال يعمضامذ :ركنماَنَهَو كلذ : وكر :هديحلالا

 1 هلل كرا ءارئم هما لحج ِلَوَمَتو ناظلسلايلا علطمن ا لان .زلل قام مو و ,تلعّدر حولا

 | دتعتؤتزل اج انهو هنا هعتصاوم يل عع سس تحترق و باش هوو اباداب
 أ قرف نانسي قن .نالع عانتملاو قلشلرالاو هندي ينم ايفل قذمتما
 | ضتاقؤانلا عجز ميت 1424 ايي مباوك لن يو هلا ىريعاد يلاظتلاتانقو هدف ١
 | هات قد اقشيورتمالو زلال ينسوا هذ هفاضزم اان ةزئهشنلاو يومحلاو ةذارألا |
 | ةدايجتلراشيمال ذ طا عا هيدت ير الو جرب ناكزفإ جن لاو ارت وكف
 ذيإلا نمو كريشنلااب دارا هع اوف تلو دال عد لا لاق © انتل دبر 1

 / اتجال ناب ائّوطا ةعياتةثماتال هزم عاوهاموارملا اغا ءاقفف مانمال اةدايع |
 1 .اهناكك ناك اًنِضاَسْو رحال امام واَسد اًيترئااوش هنذابالا هاوساعشم هدر مدرع

 ظ تتوكز هرتع هللا كرش انانذل جوامع زمدتدا ارعط ادخل انكر 00 وول توزع
 ١ نع زيكا و هدم | صاتتباب ناكني هتعضا يضر ايركر علاش هلاسنالا حشا ننشس

 ا ففعل ذعمي و5بيرائسال لجو زعمشا ةيرإلا نونو هراتم للا هنيعوسومزم

 ْ دان ةيقرلعمزخملا تلازم ابدل اراب كرلاوظناؤر تلقب
 ١ ترانا عجرم فلم: 2 يوم ل اسرار تاكناواذه قابلا |
 | . زنا هلجزو نابت هبيِلع شربل ةجيدط ينل هرانع لع تللل ضع وكب هاشم ذك 0
 | قمندا كماف اذا يجلا حؤنف بآن بجلاد هائلا يعج شل اعرب الكفو |
 | دفا ؤطلا نوكبؤترمن مرن 9 يف داوا نم ولعالم طش الليل لغز ذالعأ

 ان الا ؛دوحدل ليلطت لاق د 3 هايل !|تانمانوااذا كنم دارارإخب تلقيب يذلا

 ا

 تت تسع

 و

 025 دك اج راكر ج2 ولا تحلم نم "7 ميهسص ارح دج تايمات جك

 00 و م

١ 

 ب 2

 عيري ان 2220105
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 1 ةرئاؤ ترم تراب كال نذل و 51 ناتللباو َُك رك نذدإل ارركتذ عي انما لشن ىخراصاز

 | ذينيخ للا نم الضو انحرم وحرم ناكاذاف كلدبازخ نعبر زر كم تالذ ناوكن از نال

 قاف كاهيشمر كر جد نىثب كيب نوما قرط اغايدوترلاؤئ الل اال |
 ١ | رنات اهلخدااذ 8 مءانجلاخنؤحلا تاماقاؤل كنداجوضل اك نر تكينداوتسو 2 رايص 1

 | داَيِف هع تلرمايانمللا'رظان اًيداننم عاري صاغ كساد ارطم ك3 نادال ١

 | تاب سو هنيلع ساكس هِتنلِاَتَكْداَع اًيلحلا ورنا ةسازنلل يل اظريغتللذملا ٠

 |  اهيوعؤلا ةلاتاراعإ تانقلال ازع انف بالا مم جاوز ا هبانعتسامإب كي ئ
 هئتتيدملوا هر تفرتمالا تلد توك ااا هواخمال كامبل احتل انشنالل بل اطلا مّن ْ
 0 ميدل ثسقولا نم ”ةلاحال دمها ل صاو مف موسي اَمإ هدم امن كاما )برجال هتدا |

 1ْ ملت هراغام و ةللامِإ يلو يذلا رز كلهن يغش اف ركل ْ
 1 للاخت هللا كح اعاد دحإل مسعد ل ناك تاق هيل ل صن الو هل ايبا انيس كل 0

 للاب هرثلللت الف مفضوح شقا هتف يل يخم نالاف كااوتراتَي ْ
 ويدل ازم انك الوكت طسلا يبااهتم# ءةدتا لانا ادلالج تقداذام 0 ظ
 ا كت 'لامتنال كيلطو كاراث تكلل ةزمضتحللا برقا ترام ازال كدت ذوق ع تظن ٍ

 م هنااا يالا نوجا !ماشللادا ملم ْ

 ٠ هويات تقدر ٠ كيشن ةنساتتلا 3 1

 | هس للا ا ند عبو اون ساروا اهو 0
 ودعي دماعر دوجوو تلا داك ذل ةنعمش انيك يخادعي انوه وطلع عونش |

 ا 3 ارنغدال اذ لاح حو ذر الكلامي ابا ذي تعم ت كلدن وهب قيرطلال هان

 ا سرة بلوط اذاطتن» ءنلعدسسا ضذ كنت ءايثدلا ةشدحا هنعرطنال ١

 | مهاربا رجا زعدل اهيل طن وحلا ةدشسزمةالاملا ل حرماجسناكربإلا هددصرم |
 | نابلوك وص ناحلارروؤم خمسلن اص: باطتحلاب نارعزعمءانقيإ >اسلا ةيلعالخلا ١ ١

 ١ كمت امنؤاختول لوتس هلع هما سناك شم ةنيسمزداناا قمرا | ا
 لاجل كس تاع ركل شهلا دعاشملاب ةدَدِلئاَمَو اناكد بكا ايلف ا
 | بيضول مَسْوهنييعمم لص هرم نم ثراو لكو اضاو ةثطالماراورسنوار ماتم |

 ١ ترودلا خد عزل لجولاو تال اف رملا ثرمر دانا يذم نبيل يدهم |
 | هندية سل دحاتنم . اديشن مدا ومول توون كتا هرورملاوديالا |
 ٠ مانعا مويا ءانلزعاونع نسوا وكأن ياوطنا مية لاخلا |
 | العلا يلو دةتلاذطجهدانا امن اباكتلعنتئزلاا هنيزولاف «ةرْغاَد قوش ةرشبؤم ْ

 ْ تن طا ماكنت ههاؤفاهث ب هر
 0 0 هوركمر شالذ فرحين وم «اقوتن حان اهاَوم دعست تطقاواذاراتتعتتمالا ذزثل
 توكل اعاطا أ بدر عاطاو امل احم مو هلكنوكلا ءامتع ايحاطازق لجق زعتر تان

 52 ايتيانتوكدي ةراعالزميل عن هما ثيزمإل ا هرتضعل بظعنر هنداوتعرل يطري ملك مدل هلك |

 ع ءانااوم تنضتلا :تلَفاذاف تاتي هطضكدوادإت >لاَتلا نيل ناي لاقت |



 كسب مو هللا شانا١ل وق مغا نا ةيناف كسنف دال نفسو نسيب تدق« ا ١

 اهلدظخد نزعت از خال اعلمزخن ةمركمزتز عمار ايرماعنه ماسالا كينئانو هل
 0 ٍتباَرلاق ناربزبازع) هو هما ةّطفاوم اهيل ةنعبان وعمان

 2 هيي جتنا كوشن عرؤخسان ديوي لات كتف كر الانفف كيا قارطل انك
 اهي عناف عرشلاو ةَمومَتلل ذل هقرطاومج ]جلال وتشنلل كنزي دارملاو قينلاقراو
 31 1 دانشنال هم وش ة رت ال زا هما رهطمإف حّرْشلا ع

 مهران 5 رج رطاخلكو ثامالع قطان حال د هل هيث هسلارمالا و وب اهو هشيصاعام

 ٠ سي ٍِتَ هسرهلاخ ه مريغإءافدازبمو حنا 1

 2ماختههانةامو ا
 وكان لخاتم >اذمجل اوشحلو تلاع جول هلظنح |
 | اولا خطاك محلب اختشسال ليج ىتع هيج تلق ويف نك هال كلذز هرس ُ

 ورا ككل ايريصات «تنجتزلوخنللذ ه:هقاميزلا هنيرجلاف«ةتلل تعلو كاز ا
 هّيطيان ايام هزبشش .تشيرضازهرباضللة7ال هنا كانتا ال لاقل" ةوفيلااددشم
 كبلع ملاغة ةؤيشلا خ١ ثار نام ؟كلذ ةؤيرش هلذن*لوح ناباماو هلو ند ْ

 | ذي- ناكربوتسلا حل ةامتلتا از تحل وذل عوق: .«كاسنمنل اظفحت نيل بولو حوزنف

 ظ 55 عيل امنا َسلارماكص از ويت ناكر نول يوزخل زوز ضاقت نع

 ١ هلل افناد حاكيإا جاجا هلا دورس هطَسوماَد امتدهطتستو يرثي ارح هبط

 ا مكراجتلا ذك هلراششنش الق و هيض انع سعرا ةرمتتي اعيارششنلال نارثرإ لا

 هلل كتم حتالانل ةلخقبال ناك جيلان عل جني وللا ةيهارإإ اكددصن اكتلّذكر

 افتح تحبو توزر هل اف جوزن انادبرا هرمز جر دل 4 فو غير هبيص جوجل ةدانتع

 ٠ شلال كاش خلا عمامته نطدول لاّتعَك جوامنال هنت تحرص لاف اّيْشلطق

 و و تالاف مءتاهشلاف مارالكان مم عيان "ردن ام اهتشة كالا 2 5

 | سانام ءاده ان معج كرم اناا ذإرتبلو نازل انهو وزتلإب اصلع

 : ١ ب تكل هن ويا 12و همتيسلك ارتست دعس اكناورتضلا ول يحلا ةىّضملاو

0 

 2 دون 2 كك ل يل تاجا ا احن ك7 7309-7

 ا ع ل د د ع اخ

 ع تب

 ”ايو لا توا ٠.أن 0  جوزت ذلكَ

 ظ عملاق هللا نخل ا أامتو ٠ ١
 06-5005 5 تل غرجازهتالذوا هاجس نع ةعبلابولاةئشلا مرح

 | ةيطال زم هتدئلاقن هتلاؤلخالك جام منع دوش كلذ داع نحلات مار ةينلا ْ

 لقال تيزباطقإلا كمت الو را سنكتلال ترتسم امسك ادا اماكن ( 1
 كدي دبس اوفو ”يتزعشلا ذو غشب ثيعامزولالو اجا بعاد ةحويتتشملالؤ ١

ذثشتنادّرحا هنعمتاوضرإيل دافلادبع ظ
 نر .ةنعاطزعلالانم هتقاعل طع اهل 

 ١

 1 و ل ا 71 1 مج ل دج و تا ا توبات ان تراوح 3 جة 11527152112571

 ردا تكل ةنوؤفع كنت كر ارعك اثلاملا كل ةكببلساعرُو يزل وود هنعتالذب ْ

 ا وم د هيوم مل املاتل ةزع ل اعت هتعاطم نلت شا اذاكلنا |

 رتل اف كاللدم اسرال رو داخ تتاةتامداغلالا ف 0 .ومزملا

 5 تانال مزال لاكن هند الا وجون 1 مالا ا دلاعن هلالاّستنادلإبذ قنا[



 8 1 تمن رز عرتناو رزيق تق اَعَر :اَعو كرابعتلا زف لاؤسر عزم ايش لال هللا الغ اذ اذا

 | فاتت «ىتفيؤار تشن اة عوج هذوكل مج هيلاواك ممل امون لات هدانا | ٠

 سرع ةهسالاونهننازداهو .

 أن ناشيالاوتست نامل ادوات لذذو ولن عت 5 "خب بلح عر اننا معو عسزماب اعاد ١

 | طلو ذل عه عؤلبلاتل دكو هذول اند درت لاذ لصا هوم تهتف تئاكذا اهغدانا ١
 | يحيا هللامرذ الذل اذربتصلا الاقنإَمَو وم درلابتا ن:زالوءاهانفنة لاكيْؤللناككا ظ

 | ركشلا ديماالُع تَحّواّمَدلا تاتا اهل: ددعت 7 ةعورم :ئنارلل تناك ناو درعا

 | ثطاز' درو اال كلان راروال حدد تلطنناكاباو سلا هيلع ن اكيوليلا كتل -!تزاو |

 نأ ثيل هَ دردلك و مسج ران نم طعاب هجلسلاب ايرعتتإلب هدريدربتصلام يوليلا 0

 ع نا نمور زنا كلذ عابد قي لو ؤب وطاف نمو ءائزجنمولل لوتعت منج |
 مادا ىولمل طه تطبلت يتلف هّةقمن اكيناا ةرودوش ةةيتلامون ةنجاان هب هبإ

 نير نضل منشط اغا ككل اهيتسلا و15 هيدا تانإل هيلا نإؤزعال 2 ءانتدالزا3 ١
 ااه كح هع + - زللكل ا تزهنير لاق دعب كم يق جس

 |هرد : ديف اهللدم تعنت ن1 عبو قت ةدئازجدعلا قوبل هام
 تاةللذو اهب ثيراخيو ١ةنيطعللقاّضعاةْوشمَلَعدَت -ننوتالو معطوف
 ا دع ابيل نكيل هنيغديندئزلالزوغمزم دلك مكرر نعمتما تبرك

 ه0.« تمم احا درسا و يتهناةتفا ةيَبصِغمدتعاتتَمَر ديا علا

 7 ْ :سادع هم اعت وسارت ١ انفو .|
 زاجل ترجو ياو 0-0 يمد ئيؤ نيعمفزدراظظاض اح
 | :تنجمنضدن هنكدحإالوبل ةدردنا يحل ءانيالاب تلغالال ملا هلوصحلا عاطنربعؤم ١

 | رك ا ا

 بع هس 177
 6 "صا "0 اح

 | ادم علو : دونما ينرشأ منا نيؤتحا ذ١ ةطتساوذايواةطساونهيلطانإيل
 ا هاصواخي عال ال دبتفل ل بسال و تيان هتدا ركاز ةملا هنَهَت زا ؤ لحما
 ١ قادر ع اكتم ما داما نال جب انصلاد 0 سالو قاذل طع د عال ارم

 ا م د نا هتنايذا يه اف اجار نتسا الا ا را ابسناي 0
 ٠ محلالباس ماضعد ماظل ايجار قلخلا عم انتقاص ديلا ذا داجج قلما

 ١ هةفرورؤ هنلتياحوزعمب اب كرشم رملاغن هلداوع اكول انَع اتيرهم ميا كدت ا

 1 اللا هتداؤضعزعخلا: نلاقي م5 هيلفي هولحب اهلاظاذا فالامر ظاةااؤخ |
 ١ تصتملكألا نامرع ضاع نا كس انها تمد "ىا تراب ائبط يفاقنمن اب كرش اكوم

 ا 3 اثاذا معتساانبةلاتما 6 تز نفلاكل كانا هلك“ ايسميإل | ْ

 0 نلت ىل والا يم هريحارتت كارت لرش : هليطتتسا ءلؤشلا انه زمتاغي بكا لعد اطالاز» ١ ا ْ

 ١ باعك هدا هنذاءاير كاكحت برا نغير تلذذ نانو دان يككإلا هبلق ١
 طسولاوتل ثلا كلل 1لاذاوتالذزم يانا 7 ”كيدانَكَت هدتض دور نعد اج |
 .اىرب ناي بتدكوا ةؤفزم ةطسساولا دوت رمعزم اخو “كانت هند دعها تفهائاَد |
 0 أ طع اياحْؤلل هواش مكاني هيل هلوصور مفي تع تلا# بنككتلا ينط |

 هكر 0 ريتا فيلف بنل دم سائدا مهن نا وعملا ا
 سلسل
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 ا ا تافرخت ريد هيلا ةقرعمْر قرفلاو ١
 | للجع رمق فاني توكل ارع رن نالر اكمال نال داق الان ارد دان هزد ددرخنا ||
 ْ هزسمر نددحاو لكعمواُقت هلط هربغ هيج هكر اًعدآل ةلحرغاقيعن اطوضعرم نا

 نركلذ ةهاؤخ هج صرب عدل كا ذع علاطيال هوه تيم زتس هبايبوا او هتايضناو 1

 عريات تارا ةغ منيع خاب ارت ردس وش لَو هج نيلعملطبأل رثسيترلل

 | يري ةيتادالا نك دون ع نوع: تدهن افرهامانغمبترملا خلياد ذا هللا همي اوبر ْ

 عاما بج خا انعم طغت لجوزع ملا ال وف هزع عطقو هز عدوا د هزخشسلم انتم ا

0 

 | نت هتلاب رشف باسنالزم . كك يع مرهو ادنكجل ثخي «قزرلا تعبد نظاما

 0 اوتفشل اانا هيلعد ايدل ون هدال ه دامعازطال نول الرمال 0 ٍ

 ١ ! ني هايل ٠ تاجات انَهِِعانفِأينا هلت واسف اناساف هزم

 ْ 1 1 نب هوبا اون هدا مهااهو ا

 ١ لوضولابكلذزعرت دلما ينطلق ”ةكلشلا فرخ لانو هناك رشحت ١
 | لقت هتلاذلا لعانال الايددي ةزطتب نتايه لوصو كلذتحتو ]وزعم ترتيل ١
 ١ دهسا: وطار قادلوؤ م زعوو ةانكّمَو هتداالا كرعال دوال هللاالا قارالو |

 :لات سيروا هتزعلا لوقعل رحت دعتيت لي وصوإلل
 1 جل ب

 دب لول الع كفثادل بق اول *هنريمضافرشل نمي دج هلرهظان ١ 0 قرعَتَو !داثرعا كرت تقولك ذدال هات ةفرعل زم 0 ذلدالا ا

 ١ قطابصرجا تاب ضو البا دّدطماو عق ور يكشال هناقر ٍرَسو هلعضا يت ههالوتسز |

  1ا يحل داق كات قلنا ثرخ تبرع ةردؤو «ةنادااقرعضل اكدئرلا انه
 ٠ اًمِهكذات هع امم م كل متَلاَفََِدَت راف ةاداراو وهل عماَواَمدَيلا |

 ْ ءانتؤ امابعل | وصإلا هيصة عا عزم رت زنا ناضل 3 كده نورك كفإلازو هنع |

 اتما ار دارتصلت اعمال و العال ث انععن الن ارض هَ ربع بالو ٌركلذؤمتالو عبس ١
 ا املا هس ْ

 ه/6اخحاف من“ رمرحأب هيلث قاعنال هللاتّود هب دعم دائعا كزن تح تتحتبورتاو

 اكدتاالاالعل تونا نؤفراملا نكي هتداؤال هوحربوا هق ايدأ هاو خرم ةذاكف ْ
 0 تصوم هع تافزعلا رت نمر ةنافيلف ١

 و «بردلا رعي دؤرضان مر ؛[ تمار كب عظطا قمَو 3 ”داضبال اد يبرل |نممتدايو هش
 نيملاعلا دمدريللو ”تاتللوت اوهذنا نايل جركل انهت ءانبا عطا جؤ لاما |

 2192 ةعيدحوا هبا قدوم د جموس جس مس عكا
 72277 2 ير رج 17212. كلاي تك تحس 7 2 يسم بلاش وو 143072 بو جيسي 1 تبيح هك واس دج 2-4

 هم نادل ازد حوتبا ١ قسد نطل نها كا ينرل او فز وتر سيرف هند ذازعالا هاوس

 ا ا ل يسم حسم نلت هللا

 ١ هتلر ةزاقتمتل“ هىرخم عدازةلك نار فت اء قد رايصللا ملعلاَمَو

 ه سه 5ك تح

 هه

 : لل 9 تاع لك دكا اعف هدنعز ضال دليلا نوكءابدتو

 ْ يعز ادب دي هات هزيخدا هنكلت يسرك رش حو هيلو ناطلسلا كل دك

 دم ناطلساكازن رعب د كااَقاَم اًبؤْشْلف حامل ارباح انتوكك كلذ

 ا
1 
1 
 9 ءاكنوا طش ال جو ٠ نبال اص ةؤعيب اكد ٠ 1

 م
 ىف

 |كيبعلا
 د0 سا ما ب 0 ا 117 هه

 نما



 | ضعت قدَص الّمودعل تللركتنا داق لاا زعناو الجل انيوطاب ويصب ائناذمك ظ

 / اًمللل ةيطا ناخد تميتت نوران عز ناغيلارجساوخ وطنيا ختبن تاقوالا |
 ْ ا ترم امم كلذ بئيطلامْف ايام ازانكو هيتس .2مزمادخلا علطا داف

 | تاللوعّمؤ هراهظ يعلم هنع تداوم تكَح ّق دوشلانيتااتو عج من ”نلاانةإع

 (اَمَو تياولعمياوطم ل :بلخ ا نلاناصو ناهظ ل5 تناوخ امد نيدو احح

 ١ ريظنال لاح جلاو قرنا زك تن طات لاذ ألا كا'اكتيكرَجا هلاَسالَو أ ظلق تع
 ظ ةاناش عالم دانفناعالا بطيب ابطانا كلؤف نانا ب لعاو مديبازشلا حالا اًجتاَوَم

 واذ ايفر خال سنا كلر كرنع ذهن« 52 تير نم كلاوكشزيخضرلاز مالا
 دن الك دتترما ازمات ورَربسَتْعَعَسَم ل ند اازع ذا در لاذ ضيرخلا ا

 ْ :كلباعرش هيف كل نارمالا هّبث تاااَمإلع هعلطنال هميرس اتت الز وخلا :هلاحااإلا ا

 ١ خالو هر هاوس نعي ا هلا هن لايك هلا تلنوك ومن, ثامنا ١
 ْ مقالا نوال ار! زدعلل ذراعالو خدر ال ون ضمت اال "د دإلر هرعالو «مددال عئيلجالو :

 ئ 12د زف كلداؤاتم تاور زعم يكتش ناجل اي كاباذ زينا ننوكلا هخ ١

 ! يككتما رز وعدت تنوز قسد همدان كاوفؤل ةندهاب بلاتكد ١
 ةناودعشامدإ و كيلعاتبتنا سنين كرتعو شلت ْ

 ل ةدافءاههاراؤنحا همفاَحل 'َو ةينلازمكرنعملاعماهنم ١

 كتفي يدع ههتشوو اب اتايطعنعاكتو هينواعلاو ةيمنلا كدحلاناوت كاوكش
 1 و تدطمولد كد حل م يركتنلا اهرزحات ءدرياعر ناعز*كطفساود جدَدْقَو

 ١ ني! كنامتكانان حاتلاتراتلل ا هر هازعت يكن منان نقر تل ا
 | هددئاعرجاف هدرلات قدي ماوه قتلا وكي تنيك ءاوكشن ةنجرن كابل هدأ

 اضع نملانعو :وطع ذبإلا كركر ايضا وهن سك لا خةملؤفزسانو < ل ْ
 | نادل دان ههمازم هكا هاي اعإلا هعمؤباو كلذزعد نجف انزضاوَعَو دراالا ْ

 ْ كرئيس جينجتو وشتم 0 نا لوزلع تيرا ع تار هتف هركيو بدال وس ١

 1 00 »ل عام نا هنيلع بححمتلا اك والا هَ مؤ ئؤشلا هلاَحْ تناك نادد ١

 05 مستو ع هنلاك ياش منتهاه ةنالولإءانقم ةجناكالا ْ
 رده ه6

 سم بج جبس جم يح جم

 جوج جع

 ١ م ناف هاجس .نعاحور رود ١ قوطي خنض «تافرسحلا م انتمي ناكذا ُ

 | ١تطبال هنلل ضان اعاد ”كبلع مليت اجلك اكلات 0 كحلاصيو ١

 ا هذيل امتنان ورم ائللو ن كا فؤئرالت؛ تا ومزم هرصحط ص ا

 ا لاؤتاي كبَر لدور نود تاتا 5 ننام سائل ايتو هدونزم ابداع 0 2

 تارت داخل درع حلو خراب نشيل نيالا عسا ندال از درهطت نا تاب نإ امال اوان ا

 | 3 ! الخببأل يضخ امالردؤلاب طلشمتماو ةرْكَم صا ل ة بؤدزللاب |
 ا هداك كاين تاّرطلو يداغملا نر هيو تانل اننا نمط مها بيط
 | داغ اكرقضت الو جإ ايانهدلتغو تارطم م انماف قطو ايكابل زم ْ
 | دعني لا هتشدللا ةرزؤلا يبطل م كنطإَهكِفشَرم مخت مل جدركلا ارامل معلا



 ' جا هةر جمالا ىت هدببولاو « دعدرص ت كساكيلاكدبا |

 ٠ +. عرب للا هت وسار اهو .
 ةديصو فد دب اول لوتس هني لافته ا ضونتلا مال دعيج شاول ١

 َترعَوَو نينا ناّبال نع تتكاذا هنعض يمر كحلار دافلاديع جلا كتم ا

 يزفاذا امل كدب عضو تانايايَضْنَيَداَيِل هملخت الو كروم ذؤم دعو 1

 | كِتلع ننكر الكو هنع كل انمر دود كنعإلاقت هنداوضر تالعَو هيف كد عو ءكعتفي ١

 ١ لماعيام تحرص ماعدَعَت هللا اف نازل از ههلنلمال ديول ابد نان ءزحللذ
 ١ كي نكيالو مولات كين لا قملاناف دع داك ترام هابا خا انك هيو ددبملا ١
 | وسكت هب د تركو امملكأال ِمَرَعََعَمِب هندازم ةاتعال انعم ها بوكت وخلي ْ

 + وصي اماو 6 ”بربإم كالو هب 8: ةيرال امرك رعي ا

 ظ ١ كتنلعناكتاء اظنف ند كرار هتملكأ شف هرورطلا تقدؤالا هتعتففولا |
 ايس ءدرر ان ازمات زم ]5 النعاس ءذفو تعحو برات هو لك اذ كقرتصو نيب ا

 تي رج 210 واجب و نواح وصولا

 ذآ ذذآذذآذآذآ121]11 10

 ١ نهلهاتت هددرهلاف < عطل هقرن هروضصح رشا اقارشنس اعمال ادخال لك هادال

 , :تيوعرسولات هند امفااهو. : 31
 متو اعرو» «هختسار نا ةلَف هس سهم بلاغ ةانهنش هم املككل ازمؤنب 2

 .ه-«هب ه٠

 تدق هلو بيريز

 | عولل جا و ضضوا هلكاذ اًبشيافن النا كيووت مت هناثدب علمنا تلوم

 ْ / انهجد لتجاتمللا تلفن هكا كتايِضر ملاين ةزثإل قكنفو 05د
 1 نمانهو مانا ةنكان هد تنيفدكاو اهنكامتشدل قرؤؤو هنم كف اًئطبازتلا ١

 حى "نو دخربلا ترص ةيازنلا نال كل ذواتنضر اخ اذا نينبد تنم انخةناكرا ةزعان'

 ' «٠ تنيملاهااَسَر هنيرمحلاف 4 اًمنملك تريش ولو

 : .سرف2 مرادف ارماهما 2-6
 ةيديضال ل ذاصسع اناقة نننعاو سات فرعن منبت يطع امال !لاون ١

 ه» .<٠

 زم فلس ش ذؤع ةنوعن اىنا كابل انلل دنال هاعلخو رعمشا متربكا مانع رخل :

 زي ازد هر :فهزخذأابلا اول ال در هر هيون داييرد خب ناكذاد هربحَوق 7 ةنافكذاكتاَو ا

 هلة كى تاوع دوريا دجوانغم هى درءاوت لافت هندارم اواّيتخل ن خا وكدا ال الا اوكا

 ١ هني قرانا دداكلادج طابت 2 صحتنا تاق وكشا اهاف كاع |
  1موتي ةا فوك نطو ايما 0 ديلا جوملا تكهغا

 | هزهزالا حا ظُم نؤرانخيالا رفد هدو ومسجل ن هدال متعاولت جب ال جرش نرصحف

 ا ارتيسوتدسو ميو اناتسفدال هنؤداتكتئافالبلا ا دجل ٠

 ولا فرككلاو مينوملا تباً لبلا ميلعوا د ذا يمول سري لال ةجا
 . رت كلانا هت كام: تنل ةاك دقو نك مجد زادت هدو ا

0 

 ايقافديإعا ههرطااواولكا فوت ارو هزات اف هتموشف ثيماف ن اقوال طم

 َ 0 ب هاملت هثنا متر درس ٠ دف قزرعلا خوري 5 ا

 دل اسْعُم جيب هِرِاَم منجااكَس مس هيدر هيد :نلواسؤإ امن نادانإا كيرالا ا
 يرحل هنخلاللا انئيبع بخ عاذجالا ةروص هد :ىركك هلحو ابَندُ : ناترضخوا هنواّسر ْ

ْ 

 م ا احم 5

ْ 

1 

١ 

 0 0 ا جو

 0 ب

َ 

| 

 ا



 ١ | وافر ما يلق: تكاد دنع نال دوب لا ممسكا يع إم ماولف“

 | ايوهاورشتلا < عضو نئفيلاق اق بلطا يوت الكديهلالعدخشل لك لب نيخ يع

 | هايذناعتنسالا ممنككد ايل الوزنييخلاب حرتاق حم ىّم ام ]جوزع هير ةزضحزم تسيير

 ||" تئطاعلا ٍتّردتنولاو' * نكلامملا تامل طخ كاتم عنان ئه” نع

 ا يسع دعبل ةقسب يعشن يهد 1
 ْ و كي جدم اتي حا وبخ ويمتزيراشعملا هي قبلكم توالي خجاكمر

 00 اه كم يحالاز يلد كج ةنسلو نت ةيياتلها ندع

 0 ل او ءابرلع ةنركشنو اهب تحت :يث ريعشل ارة ةزسكا

 00 ا ركعزمت تكابر رشا زاخال ةدجب ناَجا كت هئيزعجرماتجبؤيي نل وس اسنانه
 ا يح

٠. 
 *.ج

 .هاتعطلاق ايلا يدعم دتعلاق هاندا لَو تالا ناسا مدعي هل تارتغالا

 كلت هنا نلازع د (يريضا وعزل طعامزلبل اد تل هزعلكاف قزح اًحرع ائاز

 7 يملا ل ا 1

 نموا تس وهاك ه مال الع ِهبَوَمَيَو توعذاوملا هابصخ ةتيونش ىز رحال حال هدير 1

 أ مورلاد طم ماشنايلا زاجور عاشو هت اناا درت وع دّرش 2 او قايل حب انا

 ا نزلت دعو اجب هسسقيريبالاو عّتفد ال حياتي ها و ثرنعلاَو رو كلا دولت ١
 | جشع جاف اذ ءارثخ هرضل هب !ىوددادي قوص ١١

 © 7 اس نر يزرا جن هيلا نم انكي 5 1

 اينو نتفق و :و عرش نم اير 2 0 داوي ارب هتلازيدةنإ وق [وع مدع |

 | ةوواتلعا سات اان اننا كيب هلا نماكلا

 | مل ليد كن ةربمتاف كاّوهم هتلا ندؤجج غن ناتلإب الوب هتدا هحترما ويا حعوعررتم ٌْ

0 

 9 ا ا 3

 : 2 ل حس جا

22572 222 

 وهد كاست كناطينش كينغ طلبو كتيرعَمو كن اياد كدا كتدلعإ

 | براتعوت ثاخ بمد كالخاَو كياكاو كنارججت كلهاَو كناوكيتبوتيوذالاب ١١

 ١ كيانعر بط يدلل ف كشينعد عيش اهماَوَه ةتقتو اهثحتو اهتايكَو كراك
 ْ حبس داو ”وهنلع هدا يكض هل وستر الاخت هنها نا تالا ذ حابطاو ئتانن ايلا هج :
 | هنسوال اتت هاعس هنهااتت اعيش انتو هيلع هه اصناف هدر وم هيالالزتا ام تهيج |

 قر ايش ع تكلم ثيرحلاراشلا اى :ئسونوانل ةحتوتم هتعتشكتاعو اذ ١
 ْ مرر امو ءلعد) دطزنالل انف نسن انوا نير اعلازضيت حتما تهزتو ءابعاولاكناولخ ١

 | لاهل اير رلاذ عئترنا ثيرح ةسولّو ان اجيال اهداراولو لعلة طدربمل عراشل لا ١

 0 سل عرسو اىن مدد ماعد 1 ُ

 . اضل دنع مالا ةلزتلل لإ كح يفازفال اهاظعأو اينراإؤعييرزاذايلاغن هسيركشةرثكا
 ْ 0 جافاينلازعؤتال دلع نا ؟ :عاجات رساتلاني يوركتل غارب اكإلاو انيتعالاو ١

 رماها ءاؤلا ايلا تفز ارفاؤاجي نايل اه هتدالاسا قاع ءانمجلمل ١
 ا 0 ذم هن انو مفداف اللب تسل ازمدخال وس وتو ف 7

 ْ هنداال تال ذر هندوهام حّيججْلزنل انّ ةاليإ هرماظلا جلا ف

 ا تلا تاك هده َترداسلاغ ةةالإباضلا سؤالها عتالمت |
 ا 7 و زاروا 5 كيج الل وج سا دمج ن1 الكل 2231055103

 لآ هه

 بم

ْ 



 22 2 ا اح د ل

 | نطائدواللختو دوج اضن 6مداز ها ناك ةزجلا ايلا قي هنشي لؤي ْ
 | هلو ناكذلا دتع نات فيما رامالا عمن كالّذكو هووشملاب هيلع اتوب اضل هش ا

 ا ددفالا ايم كين ةجوجل ةمائارادالرويعرا هاما ابنملات تلذ حاضت ١
 | هتان امرا ناونعَوو اًيييراا هناي نمؤبإ ك3 ئ5 رفات ايكرلاداذ |
 أ اتت ورنم ازكد تيفو طور راسو لك دال
 | ":ةرلؤال كال هتدلَو تادعراّملماكلا ناّيإل ايح اسف ءايسرخََو اهفدئزلعلزانلا
 ْ ْ 0 ءطووا ومنور مميز قرؤف هبا 2لازن :كرةجلاوالاريجال

 ١١ :كا اد اعالا» هانز ةيلاذي كاف يبدا الهامي مر لنك اهدرعم اهتدطتتو مهرج 1
 ٠ معمول اهو هنتاَرمولَعَو نول ثمر هع كاغا نشل هلع ايي 1 ا
 | اقاازابن ناو لجن اك ربطت رت هيلو ولست تعم ذاالو تار نيعالا

 هنا هاطعاز» اًماوم احكام اقره اشمولعزم اهقرانق قالا )جزيلا هدم ْ

 زمانا احنا 2 ناورعونم هنعات, هلو ايعاتسُي راه ٌداَمَو اعاطمؤ هيلع عسو 1
 | انهي نيبال ام انني تي داجنال زصوا ةشيبجتةذسس امه نويسولل هتهادعا ايو نما

 أ / .قفنالو قرؤنأل كلذ تيب اضرار ارتكاب انابصل تجلت الذلؤرجت

 | اها تءظفاو امرا تنبت الاطا ذه ماعلا صا زنكال واف انتم نيالا
 ا | هتمّيعم اينرلإ نها ةرخ نب نان «اهراغجربطاخن وهران واين را تترخو ْ

 |١ اطييزيفا كالا ب طر ١٠ج م د*ء الا ةقيركس تزل |
 ا قودنالات 252210110 ةزاكودلا ةرخاراختؤملا 3 ةاقالمتت اكفنا ١
 م انصر مدعو مص هلة رو ارسكامل اهتز تءنن او ام اضع تْسجَو تسب ||
 ال نمو د ابعرمزا ثثولاتلا ديِبْؤبُو نو انكلات ندن : ماو نييمف املا غل انت ودل ٍ

 .ا اظعاو كلذ ل ثمزم اناف اًكييزلا هس ئللق همل ارنا ةنزمف ا ووهلاالاهلص |
 | عميس ةليسوزو حت رئيحاهلا تر مضيرملاو : - نيزانل مخ انععوز انةنمولا أ

 أ اوال هذاف كا كوكي هدا كانرتيبل اج طشف تانج هش ناكل ايل افن هندا هي ءرماؤملا |
 | كيش انا ةلاكعال كيلا اونو كل ههنف ذاكت أف هعتفل طدادلا هما يسارك ااا

 ْ د هاف كل هنلا هينت تيكا امارة: تال اوهءيغاشاز ديلا ا

 ْ غبي كاكؤم ةغاطزم درس نا يف بالا ذ اسحب كل ةزءل خش ان] يللي ١
 ا اوتتقمار شعم هلع هتعاطو كدت كنق لديك يِلَعَت كذعضد نفر طاخ اهل ذو ا

 | هدنة ضو خت سأل ضلادرع كتاف يزل هاون ؤمضوعيلارظانزيغاةرطماايشاخ ١
 |” 000113 ه_ ىلا ا كمر كاف ه قت ١" تس ْ
 | يد هسا ذتدامتعن اامتو ءا|
 اذن .اماَحَوز زعضلا رهن "هلاَغن هندارعال قاك امرا نزوم تح ناولْفِللاَعن ةسسامح |

 ١ باولو تؤ كوة لفعل امدح طيس فلا كلذ طيف هرتعمنجرتساي لفك |
 | ةسنارخ رولا نكما قاف دسار تعظتهيلق ياني هددّص خازم در ةلكتهبزت
 | نولحأم اناو وربط ناطلسو ةظعلافداَنَدَو زيها هانت اسسها رب شر تع طيولق ا

 يفر اوت ناي شا[ صاخ يك: ةنتجماشب ارحدرعل كلذ ايلف ذود ١
 ١ رجا: مسلما كن ادابدب# درج رخسرعب إف« يبطل 276 لاب , فاشن .

 را



 ا ا كتللابا و نة يطا, نفلازم ذل :داقلا ةنالكلاىواشدلار از هاف

 | ناكدلت هاّجنات هتدا ةَغاضاعان وعن اك ذاّرما تون ناو هِنِلعاَبْر رالتنفداز زنيالؤ هيلع ْ
 ا سلال ثّحرمال العاطسات اذؤر هللاَهَقرَرْلُي ! ريا هنامقنرط جل ذدل ليال كلام |

 ١ رع +هقد الع هنم ةقاّعتاو نطل لعد بقيد هعجو هنخاو هلوانإزناَنَت هللا هما |

 ا | ةوزعساتدعا ناحل رثعا هج او نادر موق مرسلا هي لت فدغهشب 8
 مدنع دنع: لال يول اضئبلا ةضرشلاالغ هادا ولت اعال تزين تا

 ا ضار كاندي غر اصاب هناا ارارإاو هب دعّواوا هتدادعؤ مذ كشيال ناعيلذالَو
 | نعد هيي زعم هساورطم تنام تكا حكايا اخلط عايل 0
 م نيل خلات ضرملا» .* .توئؤخمشازعملةثياملك ١
 ٠ هيرخ نط عربولا عن هددانم اهد ا
 ْ | لص تلي نان هش ةنكتت لاكن هللا همي لح قافدتلا د زكر ماكي تصاشخ ْ

 ْ ترهل لمي خاذا تلذلانال جبرزعن يعل ملا: ناويخلانعملاكت هاوساج تلدل' فرطظن' ١

 ان اطضلا اويومحلا سمن دلل اًقييذ كتاوت تحمْنِم نكس اذا برات انيتيتاك ١

 | تلفاز تاورشلا تحمل اذ ةريعنمولل هيعيلف نيرا تجالر وعل اذا ١
 ١ ا مائل اووارسلال اوهتبنجل !دراوللا او فراعلل دلاحد اص هدّمتو برلادبحؤن هنو ١

 0 مترف وكم هندا لات هنا عتتكعيظلاإ كلغ غاب 7

 ا 1و دوصفملال افرصت ميلفلكذ ١دحاو نإ نيد وضغم نزف شب )جل لق ١
 ١ |رطتلائل طحترالا وضم 2من هي م تاك برش لا كققل ةرؤص قل قة ناو 0

 يات تعمل ناطعا ارواب ايون طحت لات هضازكري اصخش نا نقتش ناك ١ ا

 2 يحج

 0 بيبي

 08 0في وضم قهؤتملا الين هداز م عاربو لموعد ا «ةعباذ طابت ظ

 | اولعجت اًقؤرعال ةنرطاولعداذا كؤادلان نالاقو هيلا جدنمل ةل يطوق نازملا

 تقاد ايش ارباع د احاتبتل عئمج ترحنقو « تولي للدكو ذل ذاائهلعا ةزعا

 انجل اًيركيَعت ديحؤ لل ثم هند وتس امن تلعلا ترظفو ى عّوسا العاو رخو ف

 ْ ةوممشن د هند و هب برضحل ا خلوف نببال هناف ه:تلاج] هازماور نم مدر 3

 ا / دفنا ولع تستغل نو تاّهاعان «ذنيئفبو ال لجل نم ةلعؤا تا قتلا ْ
 ١ | ايبرال ةٌضزموات امداد اره هيزفب تيد تيتو و بال اغان حج حش نا حطنال ارارم ١

 1 2 وضعا رضوان صلي خر يشاف ةبوعر ةيفكدقُو و كيَتلاريكوم ا هل هناك ْ ١

 | "تيل كل رهتزجلاو هي ريس ال ا

 5/25 ةلردغفسكل حقا 3. تبع فوفو 2 -

 8 ءرس) اه هننارتعنا اهو 5 '
 ا داتبإم 3 بلا نات در نيران نَبح حو نيكد هنهؤوزإنفاذارتسنلا !يىرورس ١

 اةملدمم تطوتقاذعت زعم مينرممب كاس اشتم نضرلل هي حرس نيحلاضهاد ايتدالا ا
 ١ راعتيال ث زم هنيدداصالاو هينا جالا هع طنا هاند شل هن خقيوذلا ١

 ١ ورحدداب هلحل كلاو ظفر متل ازهشمزف اموت هنغهنداوعرضاشلا امالاذ :اكرقو |
 ا رع مانا لومتد ودم زم هندإب نّرعتتسل ناك ئرؤتلا نايتس اَماَو دن هةناقارخ |
 اطعفوتلاعش اتلالاؤس ممزق دو مؤ زتفزوإل تلاته توما يضراني هناي
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 0 ماكتب 1 نك 142 17 ا

 القير داع 0055 ناب هما زينا يامل 7 دا م

 فر هشقلماترال !ء!ضانذ نقتل طن !الؤرركا تان رضف و ضر زم يتب تيب اول: قمتي |
 | ةكن ايفو هاجت كالا ل عرؤنلا ت تايقسؤت نكمل ذاقالاو الط اكتخالاو هنلعمتما | ١
 ْ | اتقدم وبلال لو يبدا دالتيرَعشاناذ 0 زئّشاداكأ

 | اطنخ غقؤ اع ربا ةلق مترثقتلاو نمر نطيل ٍهَنَعدلل تنيكرو عرتشألاو 1
 ا +تج اإل احح هنن ايارف اكو ع درر و زقماكحزطازاخال ايدك هناي د كك هنع حلم ناو

 2000 ةيسملا موه ايارعسانالار شنو ذوكيم هايلع تف طعاططخا 1 ١

 أر لعل اكتم لالا د : حالا ايان ايندلزنف هنيلعمنخازم اينمالا وش قش
 < .ؤعومملاعن ههاوماو نللخاترمرمل |

 قست كقياف اال "زمنا لونا ال كاب حادا ذا للان دنا معَ اعراب زن مدح ١

 | قبل ةقيسلا او تبت امان ةرئإتلا ةذاكسل اكهناق فرضت زخا يل كلذ حريصا ١

 1 0 ل ارثكَو رمل دا نمنقتن : اهياخل اح اَهريبِتذ و حايل شف عاتسا تاكو ْ

 | هيوم 0 دليلا عقر وعاد ادايلغإل كاءامإ لاح تيارا ذاريضلاّة لولا السولار ْ

 رهف اليسا كقرتضلا مككز' حو اءهتدا ا قمنا اوطماز نواقرياّصواعريضاونما خيزلا
 ١ ووح هحو«ىلاغن هدا انتننإ ميم د وصمم ْ

 ايفل رويال ارَع 0 تخالاّن فاينل عرس انني طوس جو نعمشل الوم

 5 ”٠ ب تتملاعلا تن هند رو اق : قتارصو

 َ :ن عودوا عتدسا“ هددأ“ فاعَص 6 . 37

 هلو 1 متطلاك هتمدالو تطل ك<ب طلعي ديال ار عصةشنكر جيم |
 ايتن ناو وك هتسلاوياكلل ةْوداَوَم اهَنرَحو نا ةعيشلاوعدلاعاَ ْ

 تك ع اهي زم كت تافولا طع عش تحبو قت ههاناؤ هتد هتتضغيا ل هتان ١

 | هلاعاضء ازد ضع كين ترجواذا لق هنعهندافكرمر داتفلاديع يدرس اكو ١

 | هتناكناو هلوسلو هند كتشف اوي رشس اف ةضوعس امه تشاكنافهنتلاَو بآَاديِع |

 ىلا يق هايتك تنعيم لولو هرم اغلا ظ كال عاف هت تاو نوم امي هلا ٠
 عا وزعدللا شؤم وكت دال عْيمجَو كيتا هتدالاس ات كعب زم ]وزع هللا ْ

 امهش هوم تن اكنافدتتلا قبح اذعمداعاضرعا تحن نيف لصف اكاد كو هش ١

 تماروو هكلاوتءوصغتنوالا يرش كدب اذ امض ةنَموتعَبَم كاكاو هيجان ١

 ةلاعاق هلرارل تلكم هيه ارت يو هيلع تداؤص عزا شنلا هعش ادا اوَهْدْتل ام ا

 ١ ٌَوَهِداَسصَو هته وترجع هنداوضر املا ب قال العم ديالو ل الزنا خزان 1

 ١١ ”ةاصعمال كيج اءارشا يظل فال ا ل عملا ْ

 ١ دولاب يور لا لاَعن هندا هم ايسر تتوككن ا لانخإل نيتم
 ]| ذع هيمان هساْرَم ماو قلاش هل كلذ | ١

 ١ ةتاللاوإ ته انوع 0-0 ذدجلإإ اف لا

 ْ | ماو تاماال د انفير معرف دامانطسال اد در االول يِاَعَن اقبح حيال |

 ٍِظ 5 0 ديو هدير جنا نيو شاهدا يتوج فاشل قالو | 1

0 

1 1 
 رم

 ا



 ا هتلع ومالا لا هتلاوشح كفار نان ممظعلا نازك قَد همن كنج اع رغات هيو |

 ا هل وزدول اننع بح ناسا دازااذا هتكمش ينَندْيِنلا حاكؤو همظعل تعا ابروهز تاكو

 1 تراصوتازخو هترل هني تتيعتشف امجادلو وال امدل ناكاذا هنال تلو امل قال هال ام ا

 ْ اشيسزل كالذنو ) داّمرتزعتَو دي وشد نار ضنال وزع هدلو هءْريَغِنمَيَو هتدا نتي دكر شم

 | مم هدحوإان بتحبو بلعومازيإ همرطاو هكترش رمل از نينا بلاغرها ذيبان هَ

 5 ولاد تاومشلاو تانللاؤ دلؤلاة لالا لّمال ازمدارنال اق اكشن هيلطل حظ اذا |

 ظ تانايسالا ظل عل فلارمغ ارسل دين دعتنم الو ها ليلطلا ينس تاَسائْولاَد

 0000 امنع دل ارك انالاكراضياسالاقزمالا قدلَولاَو كاملا ١

 يئاضن هكر هنا لعق اقرتكلا غن هتهارزعيل ذرات تحت تقحا كفا هن هللا نب ١
 ظ دو لعد بلل هيلع ب يللا جبراشتوكت دو ءونزمرانيبال ات هناف هيراختوكلجيلألا ْ

 ا هكدا |ف هنيلهاماسحال ى نيِتطانمِاَو نيدراولاهتس مط ف هدانعْز تل ةماركلا |

 امل طر هدر سان «يامحرا سد كسئماوازتم انانواط انهكلذ وع :جلاعنل ان: ىلاغت

 5 رن :سوؤعمملاغتو ادد اغلاموا َ

 ْ لم الز كنتو منحوت + كام مدعر قو ئانيلم اعلا العلا طا يد صزم
 ا متو يدعم تعض الو وسر ردن امماكالا لم اهلا اهنا قب ننس لتما امو هلح

 ٠ ملاهاغا هيف درامز شيب عرتتع .رادع سن اكو سو هيلع شا ايصدن تحزم

 ظ يعايد يِلعف ةؤبلاةلزنمال لماهلا ماعلا ةدزنمو:ةفرتيلاولا فاك «دلشرا موهئنبا

 اانا هي داموا هنا جتا ةرذائنوأ هل ناتلادات هءاجبإ جب هتيارزم لك تما

 0 2و اص ءةاناَو :لالاضلاهثنتل اضيف ثمنا ارم لوطن ايف 0

 | تح تف نككومرس ادلاؤهل اق عداشتلنمولو اهمبع يي لركتو حاوشسماو ولالا
 م تدك اذ لكك انهعلل فب ام خا اتلثانو ءاَهاَوْهدَع ةراشناو عداشلا رح ا

 2 ا َداينرلاِلَع ماكل زم كدمصياموايلاغن هدر نيب وقالو |
 ْ طعامه توازن انك ذا رسكلاب عاف د2 لبشا نحال اتلثلإؤ ةدلطدع ١

 | اهبر وكنّوفاماَرَه .اصوخ اًهرَماَجَو هسهرشنوزملاقعلاف اههاهيروصرام |

 ظ عرب طاق هللازه انو تحي اهلا تودي ||
 / ةجواغل داق 5 تلاحم مواوبا فرخ ا ممص هت وعد نم انحعي 0

 ا
 ا ايياعوعلايلقأل دل ناتلال لحدا ذر تثلج اعلا ناف مهاب زل ششي هو ظ

 حيال عرعزم] عاد لوملا ةماتتتسا انج مز ينط طذارثمال نيتلاسانلا“ داكن ا
 مهاجر لت هيصولخلل ةهلط ا طناك احتل ةهُيتابرلةباكعلا تتح! ال احإل | هر” ر 5

 | ايه ةةزاتللو جالجلاولا مقنتماال ره ةقنلإو نا انه هدا ار ةنهراقوسانلا ١ ناحل ضعت دقو ءيبإل ماعنفال اكان زموتهلب نرتقمللا يس ظ
 ١ ذك ا متسوذلاكما تقال نسلم نسق هنا ةماقننسا ميل ايش /
 ا معزمازمز هيئات ريع مؤتنبنو هن موهردعينو هتدا اوس قلاع اهناهنإلو ا
 | نم تيذ هباخاذا ميظملاب هددت ايو ةدايلاو كالا ىسانللرمظيَو بيلا كن 1
 ا 2 نيعشال ضال دسم هتمر ملاح دا اًوُهاَنَعَ هبات هْنِدَع نكد“ بابا



 ١ عيري هييلاترشل اى حتر درلع مادا تمسح الوتر نعاني انعام ةننالا هاشنال | لل كو مدتعتل ل ماخلا ل الامي كلذات تاس هل ناكذم حاد لا بنما نمانلا ١١ زورو رتداوك نيب واخ لملا حما مادبا عناد قولا قاقتسٍوتشلاو | |.« رتت1ل خردرربل نورا عجداو مولا نجا تناك هديدإلا متفلاةخاج ب الا رطم هب احالا يؤشر ابضتق هنن ةنانصزم قرن هتمرتو هفطناو | ا د نيرا ا تليؤرد 'رفاولا للا ءاطعا5 نائل اذ هْطْمَحَو هنا هزرتسسمتلا | ايل زمتر انتو قلتم مك موشيوسادلا ةطل خخ باو هر هشفموسب هتف | هتفكديرجإ ساو قلل لامك تلا ناسونلام زول ومو ناتنرإ عزبات | داب تلا ددالطو كاتم انقل توفو شرما. ظجب الكت هت نقرام نجران | مات نوت نابل اهؤ ظعوللا وزن نما ماو ءانرترفونإا رمال انهو هعيش | هتدرنذلا دار ننال زر تن صحت هنررقلاب تددضضَو هيب خب اند كعودعزم انصانوقال / الريل اهيلفز هنطإن ناني كاظنيو هنيماعسرانب نرجو باسل لجن لت [ 2س يمتد نموت «نلتلا لمادا اهلعت نمزكونالان اعل اهني اخ

 را 10و ار كت

- 
 6-5 م يح تااع«“ا حض

ْ 
 هع 0 نياق رهسرجلاف » ردك عوده ا اذكر

 ا

 0| تيدا و هز نخل حاتم اعئاجد اهيز خو 2 ةدادتا سدو خيط شبع ١ طيبا هن هنناذ اف كنتور شن تادرال ض2 كراش تاز ضل ا اصح ._ثك ْ نا ماورواو منا كر كتب مولا طغت تش لج اهصخ خام نك اننع وامان ردا كاكا نكره فن دار صن هلكت ركمانق) تبنييدركر صن هما !ورمغتن نيا عن لاق ْ 0 عال د رضوا نراها مشان ا هلؤنب || تايم هن هنلا حتشنفز 'هنزجو هننهو رية نسل تلط دال كلط مطب و ل يلف ١١ ليلا هجر ايرادؤواب اببااؤ اشعل ةلظ لطرف هر انيلازعتنم ةيبلا صمت امك ظ اهو ال محلا تالت رق شن هاج انج اكل خم نايل حجرملا ترظشلاو ترص انقلاب يضإلا م نفل لوص وازع تزرع ناو هوتيل ال رقما تناقزواو "هت تياطبت الن سوما | تفوز دلماع كلطننال كاَبلانناقئاو نخاتبال كل دزه متفنيالا د اتتوومْسَو ١ تاغ ةتليتو ب اك حركت ناب اهتتزم مادلل ةو م ييركت تك علو يهد لوصلا | نعاطلااتا هروب انزاوا هنطعوطارتعا نعوم ياا جرت اذان تارؤرنمؤ اصح منَ : ءاعسملاعن هددارتعلا امعو 0
 | زحام ةننبإغ اينزرل طوب متنا تر هجو ديرك اب ةزغحل الغ ف اناا ممل هداج مز مه ايندزع )تزف شيخ زفت فلو طا موال هاندا ولدِفم اكوا هرسكعلاب | ١ ماب يندب برع انَهَر«جيلاعت نان رمائنلا شاع بلطو هتذرض وت 1 كلقدجؤ ام نهاد نا ءاربعوا نكذوا عزم ةزهلارماو جتيبصا اًمزوا ف امر قرصاف ١ نوايتماؤ هيه ا[قفالاد نودع حان املأ نانا ال تلق ام سار ةرححال انحلت | اًهرمازبيتس ةاقم ناو طافش الث عم ديوس كيرا دل هاذه قول ارهصز» ١ 6 ' .:س حعرس لقت زدا نم اهو .َ

 0 ا ا ا ا 0 1 22 ا

 رع 1 ل ا

2 

 أ 151 لجو رقسحلا ادب انيك رخال الانعانا كلذ حانصباو ءايبنرلايبك ةزحال طال |



 موس

 تنال قال عتواكذأل 5 قلم اند ابان إكتنم اشلا دوج هرحا اد يع ]عقدا تا

 | ا نو مي نامت لوالد تلاو ةلَضلامهنلع اينبالا هكيركت ذات هيلع ٠

 | مج نإ ةتفياخي دلك تحد اهكرن هناولو زحل اف فعالا اهيدمازل فلج اًيندلا

 | تنقع -مواينرل احط عرف َقننلا نال قمت: رحال ارورهوهت نرسكعلاب اينرااف ٍلعارلا ٠ْ ١

 دم اممتمدل مدان عبط هنسفخاو ترتتعتاو هيلعايتدلا تّصاخنا ترلاَةْنيلَع |

 نيملاغل اترمدن ريللو م هركدل انت هدا لي نو هعاطانتويكلو را اممم نئن هل هذي 0

 .تلاعر قلها شلااىكوب 2. |
 29 ١ةنخز بونت مله لاثُمالاهلِدرَصَق عقلا هيلا سح هانع تيمنا ْيط كاع

 ا 0 د+تموا ءوطم العار داش مشاري مؤلاوسانالبلا هيج زكذذ هل لاازفَع ١١

نهي هناا طعو اهم كلذ نا انسْزع ٍتاَعَو لكك وعدا مداكستوا ءَيَمُو ها ْ
 ا | جان ن

 د مانو هنتمللا نؤكيت اوال هز اندلع ا ابجي دل احلا جرس كلماتنا ا

 | مهيار حز هلؤنو هلاافكهاةيتايذلاوو ع ةيكذاكئاظ سال اما ١

 ظ | ايتو لت ةفائبننجزبتا نيس ناوين ةضاج لا ةايللَؤ منخ

 ْ تاكِذاَو هن هتان ميس اهددحل لب ل5 هدم عت ليي زنود

 ٍ | كيضذاف طويت اننا لاك ههشايزل ا كم هّيِإظعلَعَمل خا ابكرَتح

 ا | كطلي ةنإغ كلل انهن! اقل تسال هيل كدماتتسال وك ريغ عنال

 | اخت شااش نا بالا تهز دع وهاس قاخلاانهل واسس لظلاديا غاب ءااخا

 ا 4 عدلات ءددإ 2 |نكو كيئاتا ايتزدسر ولا

 ا تتهم اصااف ب ةمنوعتلذ تحن +هداوب 2 نب حلاو تيما ص طع لاطالا

 لعمان ا هللاتتورل اعاد نان ناالول ثا دبللا راك اه تااوم اكان او دع ١

 | تويكوخد دين افجر غننيب اعد ةنبلغدشالا يضللؤسال مهل انهو هرتئل ايازع

 : هةدارس اجلا داضلادرو عشا مالك و راوسالا اتساهتيلعئاجعالاو نئباحورلاك |

 | عيمجْذ يد اعنا إل ارارتسال زم هوحمتنام ممتد نيش اولا ةرمت :جلخنن نامل |

 ول يعن هلداضزفبزفو هتعش ارض ثار دانقلا اع شلا لاف" داعيللا :

 درفلطص د 3 للا حئوكسملاو سوبإملاو بؤرشللو لوك املاو دحراوخ 5-2 ِدَسْجِإ

 ١ اهحورلا لش اًنبلع كنك ىلا ةلاخل ثمن ترصؤخال وجو نع تدوم كحراجح

 ا يلع عالطالا ترا ناف ثتابرزععلل ياحوم حورلا حتدعي كللَس حام عبمجنال

 ْ ملال اتزهنبرملاو بيئي رح ارتس هورهتم انور مراد ح داظنق يك

 0 .ى.- طعرتااقن ها نفاعُو .

 | زحل لا تخ خليل ىلاكت هنافد اويل ةغاس ةنلجَوزعتداركمز تما مرتع |
 ْ ا دينها ةرتكرمل ةرضح مل نااايس انتم عتد نآلاطالا زتصحوتت |

 ا ا قهتلاوذاغرل باب هيلقنيعذاانن نبذ هجيني

 || ضرالاو تارا تركيز صون ةنلاظمزمر شهي فلعل حوت نالاإلو ١
 ا تالكهّيإَذَكَو دعو قيدبش و ءاق داني اجار ىلال دولي عَوَو تكرطا مالكر تيرم |

 | طع ماظاغ كل ذعم هيلع ميت ونال ٍظعمظنف د ئجرتافذق يلف اشاكف ةلع |

/ 



 تت كتل تتناك |

 ْ دل ذا اذان ملازم ةبديلا افشل ذو عير ةزهاظلا اناا 1
 بلقلاورلولاةلطاللات لامابرنفلا يرش هدت-الا اوإيدابا باو نمودج يلع عتءدماو ةنظؤوب | ا

 هياطوشنماراكتمارب حارب "كلذابن مخفر :* هين اكا حيمج هع مانيش

 ١ لاقت هللا لاح ناو موك اهوار هتطايودبلت :اارطم ناو , هوسلاسواَر هرماطظ خارظمنا

 م” مل دعو ناداه رس بعل ةلايمجارعو ٌيلطناو ةياجا جرترل رضلازمددإم تشك ا

 دنجيو فال ١ عزدلامات ناو هني ضد اهراس ضظمرل مؤ ميار ناف هْيلارَص ا

 ١ تذ 2 او نشبه ا قرطام هبا راحت ةنضخرب ل هناو ةائبعتللذإلا ْ
 | قايل دانا عجلات فلم امال نذل انيلطناو منجل هنشساَو همجي ١
 ظ ديت طير اد ميو اال تاجا لري يرتشلا تقدل تناك

 ١ اسك ناوككل اوللحلا 2 تاّدازال 2 اوف مالا لاؤزلا ةجو وطار تاو: نلا يوسف اذعا:

 ْ مومو ناف هتك هذاضوا عيجٌوفنوح» ني كلذ هنلع ماني الذل ١

 ١ داظردرإ()كتخمان ال كا طي ةنامرلا حمس هيلع مَن ولاء ادن
 هاشمو منطاد هن دنقارومتحراَم قعد ! ليف ذوو جم حلا غلا هلع دون ونال شاك ْ

 | دام )اهلل ٍةيَو هيلع اتشتلاو حري دايصلا مرسلا قاطو اًهايلاب اس هنغلدالو |
 ١ لتتاذار نجع جاانلكف 5 *هتطانيلاو ةزمهاظلا نمل هيلع عيسي بائرالاو كولا هل ْ
 مكاو و ايضا اكن هساردر نادال هتاف همنفف م2 كاَتلائ اعتدال اساو كاب كلب ا

 ] ٍ هكسلاو شل 2ث ةيردلا ثيخومدب م عيطصتبل كلذ الاب مسيوم
 | زحاعأ ورواد قتلا لاك رشها اج: هليل نضل حربا ف هيلع ماب إب حرملاو
 ا لاقت هندا اش نا يات انهز عضاوتؤ كلل ةطسبز ئتَو ا

 ْ طعس اعل للام لاا ما '

 الارياني دال اقاقوبشغالاكفازيوشناتقتسا ةينيداؤلا عع

 ١ فوم وهون حاصواعت هسا دوك لرو و هد تتلكأم مواز عر لحوزعاهمر نوفي

 ؤ ننس 1 وهن ل معدد اوضصد[ يجد :املاديعيرتس ناك و وصال امانا اعلن د

 ١ع نر ايذاء اهمز الزم لا تاك نان كاب او هضاَغ لاا طلت اقل نانا

 | رحاب هزغاودالز قصرالل ءربصريعزماب عن نال ةئملازق نضازتتخالاو ارنا ف وكلا
 تلا ايناغاممتل ف ينو ةيداعو تّناكناو «ىاكسالااو يال اب ار تتسو دايو

 اوما زعامة فيزاو يات ةورش تلاد الك تازللاو كاد ثلا عانشاو رظمااو ْ

 ْ ملا نمتلك وظن بكرت حركت نوكس وسور مون وز تو لو اًمزم
 29 روببكال ةغاا ةبهلتمزاكؤتقتو اهل مشد را ماب عان يل طنا ادطفنو اءؤيع
 هي ةي نال لتوط بهو اهحاَس عقؤتف تلطاخ وع انك امه متن اَم بلطتو ىتتغن
 5 0 رامات نيالا اشارة مس كلا 0

 ظ 0 وشفنا 5إبَو تناكاذل هنارسضنلانانتيؤمالا |
 او ه«رطتواهرشنو اهشتوعرإلا تنَحَحَ 7 كلذؤزم تيِعْسَو تنفوعاذ اذ دلو

 ركملا دّررد فافن اميرث ء كارل اوم هش تمت هنن الكوتشو هّيصاحمؤامتاعجاو اهي ةغال

 هنو دا زاطقيم اهبمتلا ةنعئننلذو طنز هوفعزتضملاو ايل ازم هيج تن اكأم ا
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 م

 يوب 0

 رجع
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 0و0 ا

 20ج ج2 0 5 2525

 يا كك

١ 



 ١ |اهلوو اعل ارسوبلاوداَيلا نام ةعملاو هينعاتعلا انه لع ٍرَسَأل انماللةمسسللا خاوصان ارع هب

 |ىحد تاروتتملازهملا لاش اال ايل ارؤانيِشافنإلا جانا تمنو تبان تاكا

 ١ هودي د دوووم تلا ذر هيا هيفالك له لذ تل غبابك يزحاو
 | حلا هازمويو دومكترم ناكاش ةغيرشلا نازي يكلذ لّرتماعاو هدف داع ظ
 * - ملاىل اتردسريللو ٠ دسان لاو موت م 5 همز تاكا |
 ْ ٠ ىلع همااعل هئئاوسفلا انعو 2

 نير علاق هنلا عتركاز كلذ انهو ل يعلو ئسبلا ة>اكازمؤياخأ
 زو دم اب هزيغوا هيت ظ ة بلطف هنقت هياكياطقلاعت |
 ْ تحضر 2ع سلا دل حبهم ءام ممتع هاوصز نقلت اول لاوس ١

 ْ 0 اي اعا ةوفاد لج وزعم اي هلعروهولالا تسع تنم امو نئيتمذل قو هنن هنا ٍ

 ١ الئاستيال ودبعلا نكت "ىونا هدم هايج وتتكو هدرن وح شرعَمرب انتو هيْصَتَو | ١

 دع اق تحدعشتسلا ذا اق هندالانّساف تلاتادا تترخمنيإل ناش [ملحوزعد الاسلم |

 دات بشد 57 ةحاكل انوع دك اد والطب تاوكادق ماحا ناف هذان ١

 ماجاك ىف ةلمعل تحسم اعا )2 زرعنا نال تلدز حاتم نا هنياع تحاولي كلّدلا

 | اعدت راضتسا مَع ناك انللؤ ْعِقَتَ رماؤالا لفتلرتبو تلات هنيعيلذيالاتل

 | داّسنإل فرامل نا عّمامالاتاينإلا م الرب اطل انك هاَجرَو نقول وخنال د ةددئج ظ

 ا ( ةداالالاعو اىاب داق نزال لا ؤسما ةيدزيكاق كلل ذدرؤم ًمذداطعتاال اوتوطق هدر

 1 هام .تزلاكلا تّردهرلاث ٠٠ كلذوكوموضاوك هالاضلاو مدل ا

 لعدن ملا قلما ماو .---6 |
 | | قرييِعلاَة لوضع 0 نيود سا وعزم درو ردم تت كلح ظ
 أ ةلاحاغاتا تعور هزت اج سرت هندي حا صولكةلف اراه دال ى 0 0

 ْ | ده اومحل اولهالاودلإ واول مر تما شاصتل عاجوال اوضارمالا له الاجل نماؤ ا

 | وهؤلا لاجل هج نجل سنن سال سحاذا هكا اهتلايوتراتتالرؤمالا |
 ١ رتعاطاصله احح اولا هزم ةجيل اكن لا تدرك هناشلا متيخلازم عن 2 ركن نع اميذ
 0 ق اتسلبإلاا كلذاو اتا مال نوب اك افماو هتءاوقءاملاوداغل اودرول قل ةاخيقنلا

 | اهيا يِترداملا دراذا هداهرحا علو تاجرا ذاع انبا انظف نم هلا لال 0
 | لائاعتشلا الوعي هندا هىصاو لل تدشن وسد ”تالدلا كام نتضيتلا يك

 ظ د ةونلا كلثو هيلع قوتنا ظفااينراا جة
 ا م ءدلِهَو هته نم املا نيحااتح ا طع
 اتايرعوا هض هنمرتلغرد نانا انعب 000 يوازي ل نينا وعت واين 0

 ه0 مسج تاز تاق دلاَح |

 | رشوان هل جا ينرلا كاب عري ص»ءاولافذقو تساتلانيزجلاقذ الل او ةحارلا |
 | ا | تاهذ مز دّص ىو كور بوكو ه رشح فذو هترجف هرعرجل هذ هدرحاربجخالا تعب اغأ ١

 | تتعبالا قعد بل داب لفيت ةاوانحلا مرش ة تيزاشملا وهاد ٌوَمرشسكو هه لا: 3

 ا

6 
 ١



 ا ار جخك 1نضاتشس تاتا ]أ

 7-5200 ود 5 ::كافئ ماتا تلمدل تنوعا اعز ذاك ةان 5تارا 3م لغم 20 ٌْ

 ازيهالبلاب ددلفلاراقمللكأ هتداططملال لومت هلنادعتر تجار انفلات سن اكو *.داملاب |

 بج

 دان نجا َو ,ةراذلل لاو وكشملاو عطل طك النبل ادوجد رذع ركل موتا

 ددنإلاَو اهلا كعةتلاتلال اال ةفخ وشنان اطر ةاوللا رتل دوج |
 : - كيت يطال كك هرط او *ىتبتا |
 عرب اعل ردد ىلا اهو .

 2 1 ثاالَو يندم الصار لَجوزع ماعدا عرف ٠ْ

 ١ | موريس عيد هات نو وزع شا وت د تبيح اكل ذو ءاالّصلا و ركرلا نع
١ 

 | ا هرماختا 12 ةوايإسلاو هرقل كان ايامكم ادْوِمَتَو الص" 1
 ناشر عاؤماب هرعماؤ لاوحال او هد كلت ةلئتعزم اريد طنا كارا اذ الَعَّوْرَع ا ُ

 ا ةهذو تاه عتمجد سرج اقزلا ذ قاذلل ةلئيتمملا هرطبصو يشارك الش هركمش

 ىلا عرف هرم جدر ال اكرلتؤ و هيلعدسا !ض اثينا هو ”«نيلياسل/طعا اميل دفا ا

 ضصرملا رع هدوِصن ةدارث منو :نضرملاف طن لستتي زرق منؤ هدا هيلع ْ

 دايلعر تجبذدا م ',تتلاوته 300-20 اء]َْمِسَو تساكل ال ذولا هرطنطمو |
 تكلدد يربك ومالا ةووزيال مكزتن نصحت هداك ريعان رمال طل لاوسلا ةملو يقبلا ١

 |ةعا ابتسم :ةؤنع وك ةزان لاحم ٌكانالَع داؤسالاناف «نتاكصرمو دري هلذيدكنالا ١
 ِ ثادررلا عاّمنرال فوك هرادو اختك او ءاهفاضا ةئيصخموا انيك

 ْ 0 اذبالا:مواحف هلا تلح هدر لكك و هتناجيل عل الز اذذلا غيم

 1ْ يالا عز نال يركع: هزيل امر قرت
 تارا عافتزلال اذبال اةْمهلَو 'هتيقيَع تاعاظلا لن هدو نارثاو افاد |

 ا 0 افلا هزم كال ةزع هو 2 «يطصنلا شب ةضايرااَحَوهَو هاوتيو هن |

 ةقندلال سلاف ةذزر ليت مزلما عمو وا اع مظنتبو كال ذز ملينا هدكرت كمال |
 . 0و تكس را هيطعبالو كادر وزع هيطعط هلال جاذكبام عتيج راتني |
 ني ام باطايالوسهإلن امللالاوسلاضءلتعش م لاوسلاَرَع |
 يبان ها اشو هوطح قالك نكلاسدأ اميل طايل يوت وجزم ْ
 ْ جاننيجام علم. هدابَس لاه وحار بت دو انطانوا نهاظلا ٌوسلاَنَع هيض دلكت ل ذره ا

 | وف نازحي هاا ةنل تاور تر عل بؤرشنالاو ل وكما زم هيت هيلا 1
 نم "يلا وببوه 5 بات الرنئزإا هائل ونالاكتل ان 20 5 و

 هر 'نيلباسلاطعا اج تقع ذا تيلي جانسي ةدلطشو لاقل هزقوعمانكبا |
 عوير اى دنا نماضو «نيللغلاَكَي | ا

 كلر كانا نوفل ابحت نيجي هيعوشلا نق ومال مهلا ةمالايدتتت | ْ

 هيلال مت لابس ناا ةّضيرملا !يعامهاخف ا
 ْ اناا ف تسكت هوما قر تال نع ةاوملاب لق شانماولاننئوماتل شما ا

 اهتس اف دات تاغ تحل اشموا كمدرب: زلات هدزضحلاا
 ْ هانم كزترو تلعيمإلا مد دؤيجيزالاثنموا :داقاتإ هالو لجتاذهكان كلمتنا ْ

0 

 رول دل ١



 س77 0 لع

 ا اماما از ازمد تعدو اهمتؤتللو دا ا ١نعورّوس قع هز 6 الخس اكل قدا نويل

 ١ بلح هئلخدي كرشتبٌ اق هند اويطانطزشلا معو رازللدلزج تكلا ولسا !لانتشمالاذع

 | ضارتعالاكز ادهبال ذزمو موو زم مرلانإ ثيل نيته راغيال ارا خد ةاوا عت ١
 لص ولو ٌلاَع دَعَا هتنارنمازعيمإ ارعالاو ”نيمخاإللا 0 هياحاَو هرازفاطغ

 ١ هليرلو كلدلاناب شونلا نيران يلاغأ هند: نيصعمق توا ةغاظال لتنَو هنعمل

 : عرسان للام انغو ءلاحلكدغ

 | لكاذاد كمن عنها ضرك نتا ذو ةاهبجلا ةرارل انعام از« عيشنل زج مع
 1 لتقل ثيل توللوحا ردا ورود ان ايل ةائاَع ل عردا 3 د كاوا اماّرلك |

 ”امالال نتن لتقل 717 لاو رخل الكر تتلو ةلضتنيلا ٌ- ريل ا]كريئلا اول اف ذذو لاما عيمج 1

 لاق ريكا يهل ةداوضل ارثثكرم تارك يرخ ارك ان از م عيشمزم دنع ده! يضاشملا

 ئ اليو تالا! ططعمارلا نال كارم انمرجركل ك6 ةليظل 'ةجرارلل نمر دي ط رامون
 تملك ضةاخاالو ةذابعال وذالصةاث تاّيالالترلظا اذإت , هنِطعَر نجلا رجل طاط |

 ٠ 05اكلن اق هيلع مراتب اليد تمكنك ايلا وطط شل ةج ةضناكرمال باكل ْ

 3 حكيما 2 ىماةلظؤ ظاهر نر نا

 - .. تاع هناؤم| تهد -

 دس 533 جولات رضا ا ملباعن درت هدئبل ايي قرص مدع
 ايلو هنا تاونلات تاثالا كوت اهدحأ حاح تيل نس جهت ه هيلع نوعااشيت ناّرطلا ١
 ظ نغيوزلاب يبدل إد ركز هاكات ياخ فال" يود |

 را اتا جرحك رومالاهنَّه نان“ جاوزت او «توينرلاوملاو ةادارال اق ىوطاد قلؤلا ١

 | كافرااندعاعبتَس تاكتاؤخبلا تخلل نتصل جراخ انرحتشسارذ ةزتم زم

 كيلع ب هنا نم اذامث هاب دوغ ىمزنالل و اه كنيطن ا ةزنملا ل !اراتطنكلؤنت

 ركاب انكلاد ةاياذخلاو والاخ زمديج تا امراض ال و بقل نحف لوالي

 ظ راو هرورط ةهزلل هطرتمتالذ ,زتغا نة ىرتجلا تايد تونحلاو لالثلالو |

 | كيلنؤإ ايظا ةوصتلا جزم عرس ةالاباي يجز جذ ضاوعزموا ظ

 | .جيرثلار هةانالاد ع ٍءوطاَد قا اا نوهرلاز عت: تئلاكرغم) تناك انزل تان.“ 0

 ا ١ 0 ءزبال ٌقلافن ةاووسام بود نتي اقنو ني لن هدا و عرتشنملاةنورو |

 ١ نالالعحال اوف هع هند! بحلب دازلادرشؤ زاك < اكنامالو اظَعال قرص 0

 2 .تايراصمكز دا لحوار 8 وتلك :تلبلاة يقال الوصي ءاتيكب ابل ماك ْ

 ا عقول ابتفابل ولا ا 2 هيلة دف مادر ْ

 : ١ حراما غل اضر هدرا لضال كال |
 ١ عن اق دانا حرموا تال |
 ع ىدواياسمإل 00 قرا يرو كارلا ال درا لاخلا ةخاجْزع ةزبازل اس دلوصر

 و بتي ز نطل حوتاذغانطووخيل نعام اجرام د فتاح يس نعد

 كالا طق تنليلوانم بم فطافؤمزلل نئتؤينكا مام .حمد نآلا ات ديبلا ا

 ا ددانباب علو م هجاحلاءداقفاتإ ْ

 ا



 | ]تع وهمسول اك تحال اه هد اوتو سن جافا الفعل جه امؤلااهللاتنق كعزبدر اولاد هناوخلاو هاو ِإَيعَو فن لئاونم قطن | | ف ١ اسد وت د نمولل انك يع كلت اًسَو نموللل وم للة زاشنا تاكد ا |ةداب اهِنَدلَو ن ذاباذه هازال قد هلدزم اهنا تح وهج هنناثل'سانلا | رويخاعب اتا يي دس ضالدع اهترودالا ننساه ماب اهلا سال | 2 ب هه سايتا 6+
 | لع ناز اتد) خلو ميظؤ ات اذخت مهم هلبرايضحأل لاخلا ةجلا هن هلارط
 9 4. ناللاحا ات هروللاو ”هدؤاغل الم ايلغاف هع |

 . 2 عجبا غن هندانم اينوقت
 3 عطونا وده وجيت دةداخ نفور عوا وامن داما لوزتدن عوز داشم
 امته وا ةتطاجلاو١ ةرهظارماوآلان وه جكرتؤوا تود“ دا نم نسكت ميفوس نزفلا
 ظ ا ضد تنم لاكن هها هك شدب اغار هان لها غل اذا كل ذوكت هرازذالل رع هةعز ان
 مهلا ونوع هازنعال و اورازنعال امر اكل و وتلا هلع :رداي الا تنه هس نتتكمب

 ْ ول اختال نان اببصع دك 5 نين مواز نمل هحتوؤغادصلرعا لاب كلسدَينيَبضرتع ا
 ١ .صلاتلاب هديل دعا هضاؤتججنكَو نغقلاف ب يوم ءاًيَجلْفأال ئالاكءاوسا الو
 | ودخل ورك وا طغبا لذ ةنباجاملاهت ٍتحالاتا دان هلو بيع لاوس ١
 ا داوم #3 ةتاضال !]ككندَو ةحدامتجالاب ره ممم نيالا ىتخ ا

 توفل هاو ردم نيام تكسب نكو يربع كبي العن ١
 0 م سئيبفا هتاف تادف هعتصلاو نامرطلو ةياحلالا ا
 دال اخ ةةحوري دات اةيينش بساع ١

 د تهجم
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 7: دل فج زم يا رودل روتي نعلق تارت تال اروع هت 7 21ب . حيبعملاىن شاوتخا امم .[ | كل هوو قول داوتنان لوفاق 3.
 ْ كلا وجونالا هصو[خ قطو فر عدل دماذان حد نعواصر نجده هد ضر اكزط

 ْ رازخلو هلعتف : هام دْوفاَد هنا | نك نم نمو ه هعَو ثيل هلاك الدرع هدررعمرم

 | انكتع مةللهنانأيندلاو هللا دنإلا ىزبكلا ةةلرلا ها تسكين هن اننا كت
 نب دحام ذ مو دن فلعل بيس وه وزلاركألا هتداباب كهانهو اتم نذوكت
 د ّ اينلاف دنع ههاوضذ د ناوافدكد انييضتام : زملاذ اهاهّمر داٌرمر ظن هض

 ْ .زاعجلو طاب انكعب اتفماَ دؤمملا تلانّز لاَكآملؤنل اًينرااو ةزحال ايف ناعم
 امو ركمض اذ هيو مزْجبال تيطلنال لعام نوال ماكو اوك 26 :ىرفلف
 | كلا تا غلط عم تاَداحلا هنتاغاطلاب مدح نشب بيير زو هليعارب وملف لذا |
 ا اياز دريلَت هانم اقرجللطلل انهلاك ليش ميسان اذا ةداور كلذد هردظقزع |

 ْ وو 110100 كإخوزعمللا يااا اينييض علا هيلع حاولا اعاد
 تلقا هر هد هدر عين انخ اواو دعها لاَ قدازمن طع عزنا قا عجل ئ

 زين ادجزن وه طلخا ناذ ]وزعم جملك زفموو وديع درع
 ههتماو ماو جتنا حقت د

 يع تح 2

 من ةرطوارسخ حصل د د مو كسلا



 | اعرض يلب كين هل ةنيزفلو نق :ةنجعاع وجسد عمقا ةرارنا فانز ةتيدنرلا ل

 | دّييجلاّرم ليغ دماكهدرطب مق جثري نين قونولل هائلا هندرككلا هلع يجاولالب كذاك ٠
 | ةئيف اكئاعرأ الو اسلاك دعلرف زال ؤلع انما هات اعرالؤل تاق هوت
 1 قدا هنودْاَفَن هللإل عنيف ةلج اند هرتهلك اي الها داعب ةنرعوَت كلذاع ١|

 - نايف لال غؤاطملانل ًيتاخألا نيرا طال ضعا هيرتضم رطل غيت لاهطت لزم
 كل ناو ةنوفعو حو ةنوعرو ةىجاتجطبل ئزاشإلا الا تاك تاايغان

 د ١ ونوم ههيطاو هيدوسل ايو كرت د ةصرخو هش اهسلا ىزشنالاو تعفرو

 لفاخل ديلي تركت انجري ولا هيالولا قرط اهب كل دوك زش تدارتجيلا شالا ْ
 1 ا 5 .تزلكالم ايفل ئرمومَو هايج اهتشالااب هداهم

 ديماؤلا زخم هعقرعم دز هموت منشار رهين دا تتلو

 1 تكتتاغ شلل قاًعل الهيل تهزم مه نعاماو رتسواو تفحتو مننقزو 1
 لمانو ضل ادت ر ومالا ناذ هرج تت خشنا اذا هناك هلطنل نلت ةداكوم ْ
 فالِذَد دج وجت يع موتك دالنإللا١ قرظت املداهج اغا ظ

 لادا ساند تعاشلل دداور اضل ندور ممر !ول دن شتاوى كا ات نموت نفركد برع[

 : داحتلالاهتنرصلرس ننام قطز صوار يكب تاكد «عماشلام اهلا هب |
 برزع مر ةنال كوالا نم اًيّيرلا جا جمتزتكا خياشلارئينلاد جول تان نو هزت ايلا

 لت ارك اينما ٠ ميسم تؤرإل كواذلو هلثم) عاتب ينزل نم يامن اهارص |

 لاثشو هذ يحن ْنِلَرب اق 0-3-5 0 هدايز هرعوكلم هَعّسَن بأ محايل |
 دبَعَو حتت زتبباسون هيِلَعَو سم ندع نيش اور هزم امن زم تتاَنِرْفَد ضر د ل

 اريلامدَتحلل د تاق هخنما هوم اًيحيربنا هتد'لاسانوند هو حو رهاب هيلع حئزي

 كك ناهد هل تلذف ةووتازم ا صكاؤ امانة برق ةدؤتديكلح
 تاكل لصد ئيتا زل ضمانا اكمال انف عل قلل ةيس وللا نوينملا دع

 78 ةانالانعكو دع يوتا بل اقبال اياد يجمل ن عادلا ْ
 هرعبتباسيطجو عضو هللتعو هل عسا مرعنتج مهدخ ىزتف مولا ايت ااتياوح |

 ظ ختم يَباَمِلَع هَ ةايز تل ا ةده توك اهنكك هنيتعو را
 ] اني رطل يسافر ساس بح ا ظ
 هتك مه زدا كك تدوس احل دلفرَعَو مداتجلاكيخت3 تغلق ملا وكرم |

 1 اتيناحر نان 5 قرنا راش تجين دونا بذا ماثالا |

 وه انماَوِلطاًس اولا مهل هاظعا اًمدميمداوركتم مك :.لافمايتداازماعنت ْ
 | | نللحرشز عادل نداتفلادئع حيل كبس هز كرت قطز عا نندأ وسمك مرعي ظ

 ْ | مهل محاولا ث 0 رحيل ازعاين مضاد
 | ييرتضحالا كن لفلان هاون كل نري شيمو هوترنا ةرئيصو الع رخ تخلو

 ١ هعمرد تنباَرر و ىدرص وتسع ادونسهُو ايدل هايدلو دعا دع 9”

 ٍِط زد ىلانبام كل عوم تب تارّو ليوا غب ,حاشينو اني تلي ْ

 شا ةزشص موو لكهةططفناق ناخأ دتعاضاةنرشس ايم لس ع 0
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 دق ماك عج ام هع ةنزن قول 2ل وهنا ة دل هرج" دلازس يلا 5 ١
 كا ا ل ا رمان
 أ اتنعلو ٍنعنواعزم م بام اسنان هيلث جياع لات لذ يابيسلالا ةيتواتافلا |
 | ةانسوتنلك ةوبواكت هوك هدنعد وردت ه/اَعْو )2 لولا اؤهللااوف اًماذ دانولطج م |
 - لاجل امر ضرك نيما نيا تنلاوخا عيرجتت مزلاغت هتلا تلح اف فاتن

 6 ” طعما عندهن هلناعلا انهو ,
 | وسراس ١ث هللان<لزاجف نفل عت عون يحوم ايشاللسا يجر نيدولطملعا
 هيت ية ليال! دارماك شيب غتاولس يجزم اهنهدارءاماطا اتناويغتسو
 ظ دجلة اياطمال كل ناو شربل شلال نعي فو غن ن نسال ةفالعمتهانج تلف |
 ظ ص ؟ورعودلا مترك انقر « هته عرش عن حاب ابإ هتيطعلال ئدّيبوه ماين |

 ا
ْ 

1 
١ 

١ 

 هع

 ١ ةديطاازتت يدل طابا دزحلا دارازغتاوفر اهلا التقديم |
 الج ماله: تدد لج وزع سر 'ةرحالاو 5 مج)ل ائندلا هرورحلا هعمل
 | :ةللومتنوا جم نيرارلا فا صوع نام هنمرذو هت يعاوع د اطال ارز لاح ا
 | اييلاغاتل> دورته يطفر موضى دهن حد دئنالادرىل ١ اهاطجنال هولا نش نا ا

 | دنعرهماز كك يذل و ةزجااملاوا اينرلاف ةددايعوتعصوغل لطي وهاعا امتد ذؤ م 3
 أى ٠ اق ريلادبعال محلا دونجا

 : هن عنها غمز اون | جسعدبتس تدان 6

 520006 هازاوا نزولا اوشه ةزءشد ب يلف مادام هنا يح تساك |
 دّفُد اج وزع هدرز عرج ونت ةزخلالا تاو زم دون هز مادام هناا ةمحالازع
 هال ارواب طاير تك تتوب سزم هَسع هنداووكر انا دف ادع جطارْرَسَدَع

 هيدا ملا قلاب حازهلا زق اتي انجلو ويشن هلع ساروا ة الفتاك ١
 ١تبغملا هيل ةخاَكلدع ديالا ٌذغ كللاو 1 ةخاسصتلل ةَّداهاوْوولا زازخَو هنائماب ا

 كة اس رخلا لايف لا فحل ةرجهزم ةل شلك نال ةنزئتحر حانيرؤمالا ْ
 | .ةركتبم ملص ذاب اتعبإلل نتا تنال ايي ينال: معاذ لكو عيطة خلو |

 ظ اعوَدحبَو هشهاينرلا بدل عما هتف إلاهلا خفيف ابل ةشيتاطلا3 | هر

0 

 ا
 داخل اكان عع 56 همالحوومال هارت م ا
0 

 ا

-<١ 

 | دا ابتوكل هتملي ات هثوزلاوا بوش دوك بلزم حج انهض اند و دست ْ
 هّلدا تلخا مات نا كتبوا ةسلبدا هلك بش الإإ قنوت ةللاجملاو ةرهاشللا ا

 طكوتم غطا !لعاف تضولل عيبجضن )ضئيل اذششلال اد اي هدّييصل دلاصالاب اكن ١

 ” زان تمشزيلاَو اميهاغيطلب ةّيترم 0
 || هع دلال + ةالجعمولاهتمفاوفلاا اكو

 ظ لاو غاجلنال رحل ايلا هيناتا طول انكر هنعدنإ فل قل 5
 | دموع الخرب نيعردلا حس عتطلا تلا تللذَو انلديتتبؤبل اهيطشيع |

 ظ عدس ناكدقو < ةرامط لو دز رسولا تقافضلازمهتبؤتم تف شدتقت مدحا |
 اطيل مجوخ نالوا ةننعز تدب ل ندا ريال لوس هنع هتناوتر ليا دقلادت

 يداك



 | كوخ د ةاز ارا نال ا 55 مل انيك مالا در: ال هوو رس فرغم 3 زمالاع يدان

 1 اند نوكداف امال حج تيرتحزنمانإك 5 تناوكإل | نعدرع و ءارخلو هاننداَعي

 كلوا 5 امد در نمو 0 د هنحفالو

 ظ ٌرطتال اًقرطم وكنا 5 دورغاي دال لخادم هانا ةضللاةناط |

 | تال ل ور دلل كلل شحاو هزل الي رتبي الاله هاّتيسع
 ٠ درعا مون ء تارم تالذ ظوطحلا دلزنت لومت هنع ضار ناكو هزت دا عادلا هنيذعاع

 0 ايان < «تاتّثلاد ماَرتطل لري نإ والا ملا هددررمةضعافتخاا طناف اقيزخاب

 08 : وهم كك رالنلا 4 مينا هثلاخلا لخفزعتسانعهلنتسانا اقوجحتادل
 ا دردخن ا هدول هدر نعول امو 0 ةحان مو نيرارلا هش

 1 دولبحُو هزضللب وا تتساو كالملاطغان ٍئهاَوِحا و وف اكنو ة-ةولإلا

 ْ هز هسقو هامل موتا ناكي نادج ةجنولاغن تلازم التهام اريز ها نتنلج

 1 امل سيكس ١ كابوس لاق هت فرقت ال: : الكدتعا نال لذاغ

 | ديو ةلنكق م لي .رومالاتق هل الؤنزعوم حاشا اذا اوت هتغتنال ههابراّسصو |

 ْ ولام مردحترللاو اربطلا عميلنا اكوه)ي دس انلعرد مقدار 7 اضم يلج بلط
 ْ ا هم فر زنا و 1 نا ةنزملا خف ْ

 أ يللا ءا طز دسريلا# >< هييمخل غامر طلال كراذلا عخ 0 و
 | نعي اه دنبامتا ام 1

 كه اقن هنت دارادب دبر داصزاب ”ئعلار ا يسح دارو كيل

 د خلات ثكاذَع هانضرروطرتد هتنطم اتدَو 53 ادحابراتنكر هور ربو

 يرتحا قون دتادارال ادامه لىومهاور تنازع جحا. وعدل طنا 9
 هطاإلا هيلع جواس الزل كيلا الجان اكمعداةنال تلاد ةايذنجا هأنطصا ساند و |

 با ؤداتدسحْتف ءانقنضل :ئىئاكد اسزلكنامءهيعديإمدد تن 0 ٌْ

 اي دايس هش وداد هدودع كإ نك ؤوصولا موحت حو هيلع كلذ ما عجز اب ذاكناكْن و

 ] لاكمال زعدتلا تافصو اص دوك اج الكل هنعمل عا فرلازلا د ح
 ٍْ 5 ١ اص طيوظملا عييجزع حت ةيداداو هوت ا 00

 ا تل 37 9 هل دامو لخو عسا هفدشَس» رهو ةاىدال وا هرعت لاعتدس 0 ا

 ١ تلد قالكولا نال دعو تاجا يووم قرود انفال اء بحاصإ اذا

 : ئرهطع مزعل ان نعواذا هللاعَم امو هداراو ىوهدلرم ن 0 انما |

 ْ مدا طخ شال نوفزائلا انف وزمروما تهد عتما ةزاعالارق صمم هاونوهسفد هلأ

 1 « نالت اتر ههرطاو + نزع را البالغ ةئفاط |
 ا مجعمملاغت هدنانفارصو م

 ظ كعك هبا كتان ب 00 ذدو> وع هك اعو :ززهانهر اضائهش"|
 | هيف وزب اًينليلإ رق يحي تعداد ْنلان الا ا 2300 ظ
 ْ يشاع «دربطورانضننالااركذلازع 00 هبل

 ١ ا اس هزاقرب نيم



 دال ةيوملا فراس نعد لص هلو ناكا مذ تام اكن اغتل ةزغ عشرا نقط
 ةائاماكتترا ا داجااعن هلو نفع ريق الك يعمد: نارا تول ُهِبالَمت هننالا تيك ا

 جوش انكةزانو انك نان محا وها يلشتةز زارت كنارل كرما ىا نيش واتم ١
 | هيكدمغ ةذحاإو ذلاحلع هتقاإاَعت :تلزناررللة وزحلا اوما كيلا حنو هزني ىوتليلا |

 ْ | اتعْرو ةرحاو ةظحل احلال لع ماياَقَن قا لرببكمل لستو ءنلع هداَص

 1 | تح نؤوكال ذلاعجلا و تصاؤلل نأ تطأ دافع جسلااقؤ نخاف ا
 أ ا 9و هدو نجا 00 نال )طنا ارما ١

 هرعت تاقؤال ازتفو و هاند تا كزترمل متو يلع ليال ا
 داو جة هلاك داك يك َ

 | الانوكاينرال اواّينبالا نيب قمل نا اف نهلة عض اًضيادخت انهزدو 7 ا
 ا انتي يوما كلذ عوازل نوكيمالا ا

 . / ١كتعبنا ا قو لف 7 ١ ا

 | هسشلار كغرعف اهنكؤيز جي دكا رب وطرح
 | قالا رجال هداّبعؤل اتحاد هته رت تدار هناالولل ماو قياسات مادارا

 | لنغتشاو لج مبودر كالفن ارو هند, نلصاو نحس وس انامل
 | اع همنرعوه هع علال تو ام نوكيا يلاَعن ةدردحت رهن اعارمو سعد

 هيحاؤذل /تكربعلا هن 0 ناإلل هن قادم عدحونالر قلع انهو هدعدجتزنال ىلع

 | يعم .لصاوم عرب ا انهك دج نات دد اوشه نارا هل نعل

 نقي زمنا عفا ةيور نعي صانك نكس لذموطرماا> بنوا مميتسوا
 امميلانع نحو جح إل ع وون تبيح وجتسو هّيدع هند لتصلاو ةرخاب هد رق او اخت ةنلع

 راو ,ىهو داَعولجْؤلل هلفطصالررولا ناوين ال م < انملااتسازءصحتو هداور دان

 | نرغلتلات تدلازخا وعزم ناو غل تبر نظل زسحاذ اناا ريم ارضوأ تن
 كحرحب دلو ا كذطقسز كد خ كدت طعاو َتَِيَدةئاَِحلَو كلو دوه |

 خحاسوالا زعلتظ وب مساج ارم كهرطندد للا تاظرذ نهشلرخ تلك! ترياق |

 لا اني زمتل اخو كاوعو كن اطيب م يي اوسزعَدل نتي نارتالازعتلدجبسو ١
 الا : دافلادتع يرسم نس ناكَو كغقب لك نوكْنس نيليانلا 00 ادت

 هل ملل «قخوبلا د دايك لو ومتر عرسانلا ةطاتم هياكارزجي هنعضا ظن ١

 رشا لاقت ههارتبه ل ختاشال اىامملا ايزحاومولا ىتدومالا « هتوهيرؤتمملا هعوَه ١
 3 كحل عاطف د عا انجددشمت هىلاغنو 0 ا 0

 ا|١٠ د١. شللفا امزرسريللاو ٠ اني هةدلات“

 0 ببر ئس بس . يببببببجبججطجطصمامسبت جي يي

 تكاد ناك مج كيرلا هوت ا تار ظ
 ازقدرس لن انبالحو نع هند تحن راجل ل انَث هنا شبل وسال هريخدا هتضبؤخةح |

 86 كنلاؤث لاخذ هندااوعدا انا وتتفساوقارت ادا تاهتن تمس ذاق لجو زعشاب |



١ 

 نيكاتاموستم هنعل وتل ناكنا مث ؤ

 ١ اق هدانا, ترك دال ذف لديكي تن رحاب لانش دبعرارحتناهلامذ ل هبط ا

 ا يؤَو ذن دؤبع ه رت اعرب انعادانخل# دنس م هيرتز رعلا شاف هغ دعانا لاف ا

 هجر ميم هَل لشن ضازتخالازعجحر لذ اذان ديس جالا ومنا ا
 ةثوا ة ذاك نق تكلا تؤ هل امتحن كن ممرغوا ٠ دانعلا حاب هلعو هقكعملاك ١

 ظ 3 كا ديالو كذا كل تغيرا دا يفك كش ديوس يمرب+ ١
 ْ كي 5ناف لقزع اهمرل ةيَبصاخلاا هوس اي ةنزانمال كتف متن اذ نظل اكسو رمانتالا |
 ا ةيلعمتنيزظوت هل :قاصمو ناطسشلا هيدمجو كتورعو هنا ةقلعاتمال 0

 | دوت دنجو 2و زعمت نعي داجحد اها هدام صح ركف هس اج
 | 1م كئنيإلم امهر نجلا رة انور عمساو دعو تل ةزهسشلاي ذاكزمتاف 0 ظ

 | بدال ]ذات هدا عمل اسساتالإ ذيع هال عادل تحي هياونمال ثري ١
 | كرو هتان كاملا ايظأ هزه نال هَصَمِي دلل ةلزمملا وحلا لا ؤسن اف هدايععُم ظ

 ا انما لتفادي قذفد نال تاه تدلل انإطالاؤسلا ؤ

 | اًيتفيواناًياحات جنز تزف 0ث اتلاحائَغُن ةقوسلت

 قت لكن هندا هاطغا|يونتف .نكرل ناو هلاوحاعينمج هج هت هدايا اعوجر و انئحتَ
 1 ويانا طالب هاو داوعدتعل ١س ا هنعودلاو نطاّدلا قمع

 هدب دهن ويوقيلع هلو ناكل نب دا حاصيلف هيعّسلقو اضرار ارب هش ١

 ؛ +لضكدوا هزبع هطاتقسا ةيفياوا «تداطمرع هطشوا هنلعنبرل ايحاضريَضَو ١

لا نهد هرحاللا ىدْيِظَعيسم انشد تلاع امتملاىن ا طعم نا د
 

 5-0 0 لا تما م لجلال هلجاع هلواق لوصحزعل ئ اسدلريبتاف
 2ك م طعرت لان هساوتعلا نمو م

 لتحالبت هتناعاونت 0 د ملا ةنعؤاتنم |

 نس تل ايلاغت هتلاؤإ ةناغماكيشاد ايد انا هت هت ليكي تا ةداجنرَه اص |
 دو هزه خدجاون هت نم كاششللا تينعإإلا هوك "و هتفران تين تملا 42 قعطاذا ظ

 3 اه داتج الن تعلم يي جركل نيج جف هلا د ايهبازناةعحر ثيرحلا

 0 هدانا *نييبلاك هانت يحد ددعاو ىلاعن هلوكلزنما هنذعو و حس
 ةما تت اد ةرميهاو تول هبا نة اب سيو هيلع الص هيت |

 ئلملالو) 0م حا ناكاججلا عيبجذ 000000 ا
 هتنااهب ةفادع فسم ءلتشأ# اهمليغو :هضقد لها وملك ناكاغأو اهندلاخت شدا |
 0 < حايعلاب هلؤسر هتدارما تيك نالاق ناف هرتماكارتخ رقتسمااوثمل تكل هل لج ْ

 مولود ءا قو ىرانلا نعم اميّوطاو دي تلعدس ص وهو

 تلق اكدت تطاخامايكت هتدانا اوما 1 2 وال اوهنإ ايورطلا ع نوط ا

 هةتنملا وه ناىل ا هتنلا نين اماع نوكيي هعش ث كلذ 7 ةرييجلال الملا اذهل ع ا

 2 ريالفووتلا دونا دج ولارتو 100 اقىلانوهمالاو |
 كفن ا ع ٌيدوللا ماداذاف هتمان داع ةيئرائحاو هناي ىلا احوال |

 35 يوحلاد سما مكي 2 لولاه تيب هيا ةلجوزع هدريق لس تول هانا |

 تي حم
1 
١ 

 ك0 ا

 كسلا

2 

 م و

0 



 اهسدل اروعازم
 هرحالار

 ةغاسلك موه ةزهااوكر ا يهزاف ديف عز «اناما ذاوص اصلا هدم ذا

 قلقا ترفق لل ا تلا لا الا ا

 ةقبلذافو وازع شنو و هتسداشر زخات ' ضب تالا يقول نالتعا 1

 9 يلازم لا ةنجورعو,للعتلاز زماو افرع ساو هترلبا هناا هلال م ايداشبإم
 1 دا ماهطل از هدل اغا امل امنه ةغاس اكل اق تادّئف ايينات هنت ”ماجاجنلا ١ ا

 220 اتباكهنتعنل ةزئهبا لا دتييغزم اهيتلادا ةدنن 6 خلاط

 تت جحا

 0 0 دع

 | ةتادس ملدا لسن هلال ريع يول مان اخ كام كو انجاب اها نعم 3 اًمَوْهف اك ا

 | انبي دتمبئل مدرع وخلف وها 1 ا

 نه نشرلل زها تاغاساا جمد «فعاتملارغا وتم ا بادحلا اوووَدَّيل اًهرمَغ اعَوِلَم ْ

 ١ اة زداحص اهلا وارق كلل :مايغأ كذا تاَءاَسو هش ايس تتاكؤلا 0 ْ
 ١ زكام امتد تيد حموهادَي جب ياذا اذا جهازه هبسانياَم متفلكإ ع نعوم ]

  5ام وم عا 1 هاؤلخ املوتيسملكو هز

 ١ سمانا هيخل : 1س طع مولا ىز هنا ر مانت ' |
 :ىتتوإلا كما وذو دقي اقل دبإا تسلا درو نونا حمال اعبي المل اسال نأ |

 ْ ملغ الر شاتزبت هات كوخ نب وهو ايناوخ نإ ىسْعورك جسوم دانيت وهركذا ْ
 ١ | هنمذاكألا ادم وع فرصا نرخ بهتاك امنا اذكر دك ئطعارتمللا 3 : اذ ةجل ودا |

 ١ :نازيلادهو غسول صهر« ةورع تلف اه تتاكز بن ونقل انقر مكدؤشرك لو |
 | غرف هر ايحلاو جيرارا ةشيتضا ذاك راقت هللا ممر انرقخلاو 0هدازاذل هاداكتريهاتعيجاَو ١

 كلا ذل وسو تاكو 5كتك اهدا ا ةنالرا و ههار قحاب دنا قخلان اكدت دةروط هلق ١
 ْ كلعت ١ > لا ؤسلا ناكا اوس دير دارس دام هتضفا ول هرتإمالا هال عنع كافل اَعن ههلازما |

 لو [تنعن منمن او ركش طعنا هذا ماك !نتهرحاّض َجْمْلاَعَو ةرتنال انآ يبدل ار وما ع 1

و ندع دم علا نود عوتلا تكات ميظمحاذ قَد 5 يشل هدام ا
 ا | هيلا ج

 لت دواهلخرافادرجا يعتمدون ميشال

 كلان ايام ات تحمل 2 تال ان ٍهِريشل وو ةهجهرلاغت هس اكراشموا نع |

 | تلال وسدييعق دن نخر هتللذ عشا كابات كل ذلعاق هنِطاَس هتروح |
 | جاكدتتسا ل ؤركح الخيل أ 3 ند ارق اعْمانممَتَن قيال قل نومالا لوزع ]
 0 نطو جاور اهرظ نا :2لل كلاَوسو هزههاشتل مؤهلا ترض كلاوكاكيا |

 ب 1 طجوزع هاي نلوم نناو نوت ناو ورلل ةئتافي كلل ذراذخ#ت قلاع
 ْ اتزهسرلو « كل ةلاؤسودر اطال كرر «نارحالا اونيلوال را

 ْ . عر اون هنكاوكتنا نحو 3

 2602 م ا حس جل 0 ا

 متنا مقا اتينا هنالك هلال طاح تلا كلوي بع اناني قاف مهَرك كك

 ان كونغ رعب زوشملا ةتهزمتو « تلك اب الكي هاف تنادان ود قاموا كلذن هاحدل |

 ا ادي هيوماما وكيف اهيل طومانملا حدس هجرت صوم ارح ةئلاَضلا اع

 يدالرسمالاتلل < هاعات هته لما دوت نعال نك يملا نا جاايديلعو عال

 ْ رهو كرف هلا وا الفال نك ءمهدرتما نات نامي ك املا اننظعاظل

 فيلو تلد عاف هينا قالا هجوما تلركم باعت هتانشسكرلم ماغي دادلا| /
 سدا



 ١ ا 6-5 كازا يي ١ ]ْ
 ْ ا لطصالا ترد ةشو هما هىطقا>2خّد ةراصحملا هيلو ونلاْعَت قاطع كيو

 | لب ةماتها مو زب تنازل مز الؤمتو هعباسا دافع جتج زاك شسو هنيطعمما |
 ١ ا ىلاَكت هما قاف كلذ نويدونفلا تيبضيوو الت جلا١ يكد اتا
 ا ةكسش ناجل ف اهلاف كاهلا* ةقاكانم ناصف هلوسترو رككعيساع :ريضاولعالةةلاق

 |ذاذ ِزَمَو تودنخال ماكو ميلكزلكبلا كلذب دايم ولورا نورلابتيضرولو

 | مزن الو هدرشنال نطلع اعلان او +ساغبؤم هنيلع فش :ايباقكؤللانا لعد |

 | تي ناب وؤملا دارس خا لعام اورام ةعزؤم ينال ترا جل الانا ]

 | مص رحلعسؤنلانمهدارمز) ايم حوش ملل دؤيعال نم مجوز وه معاش تشل |
 | ري دويجالملا عوجللا نايل معدارمو اكد تدم يجع اطال ىلا عئوتن اوه اظزع |

 | يدلل نال تلك دلظملاو ؟عرثبإلا هروصل انعلالا لما ةزوضع هود طاح |
 | هيمجب)ءانلاّوه داو هدحتو جبرل )ته يرتعشنمللات لكعنللا ببرج تن ةكراشمرسخب |
 دو ل 2 ديلا هل لضخ! هتيشملا دور شبملا وتشمل سافر عزت ذو ظ |
 | ايينبالا سهرت اكأالا اع انااا كيل جم ال د كل دزس نحيل ههريلاف تارئماملاب ْ

 ةايلالاعذ ةتفاولاة ضرار رضا امنا ها وهاب تتجاقرما والا ادد ايلوالاو |
 ًصارسولعل يلا ال انما اتم اسوم حس |

 اح : طوف رقدو يجو وفيا ةيئامج انك ادعي اغلا ناقم مزمل د ا هاك لسكع
 ا لسا يك هه هسانلاولع هيلا ةذابا هين احلا الاب هرما ذر اكل ارم

 ١ ا 6 مهين م 0 |منمتو ةوضاو بلاتط هحيرالا اًملخاد أ سو هتيلعمدد

 البل اانناق مللاكد اح باكا ايان هسا انفك ك3 لاني دان معلا ةهلايمعتب ١

 -ومع لكنا لوف اتال هاصا نايا جي يكلاذ دان اكزمو دانالا مانغماو تورم |
 شل كيل دو .انوبع فك تجمد ايع بتخرج لاتنوم بع

 لشمال اها شمالا .غايضالا لاب ١ - و اسلام
 ف هايس وموال اثعو .ا ْ
 | اطراردظمللاب ص امتع ات تو يمدرفاب هدول وشن تانصنلا يدوم |
 عما تحلل انْنَعدّيِبللَو قرح معلا ٠  12ةدايعن موب + تيقن هلوتكلددنوبر :

 ترد لوز عي طلار كنا :نييصلخلا اندايجز همنا |كتفلاو ءوسلا هتعترلغ توّدكأ
 ]1 ولا لئكنمن أك :كاقداو ماظنل ماو روصحل اكمكك لادا ة طل االرم وضعملا ْ
 ا مدع ضل“ ءاهفدا تود طوضحلا زل ماقاع يؤوتتشيل ب هيث حّببطلا تونا |
 ١ هلا ص هاف «ةاضلا *> قع زق تاج اتنداؤ بها كانو اي هدأ
 | ريسلاحؤ هع ةَسورجلا هماشغا هيلا دن اهفامكو اًيندلاز جوت الشو هلع |
 | متلو ندد. ةهاقماك مل هلادتتاو رهتإل نها ومس عتبات هفئابل اشم برا
 1 .دورذل ظفحمم اتقلاداجي هلقولتحي هماهتفا هللا ةنييواانلعت صفين |

 ا 0 م
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 رضاها اتهبار 23ملاَكت هتناماتاَو قوتسلا تلختلا ذاوج لاذلَؤ عاطل يتاف ورخ ىو

 ل مك

 لتحل نحبزم ماقللاذتهحاصلز طلب تاربشلا تم رمش داايجازتعيطتضوا انزلت

 2 1 ا 2 22 2 ا ا 5س ل 22 ا تت 227: 2715595-:777 2 عي جتا حقا اشم

 يلزم ونا 7-25 تيكا جبهتع ليت 0

 مس ا عرب لقت ة هام نس عو ١ دا
 2 ع جر ع ع

 او تدك يلا ل تضعا خيل هيف حام !'ججْربَو هسسنفن حج اَص مت «نئدبسلل ا عع

 ور

 نب رتصاو طفلا جاتا زب نتن السنا خش! قوتها دوييال إى قاهخإ اب

 رو 2 م

 هه ه»

 تنم َناَمْدَوقاَو صتانغل' كلذ هتالادخافاًضانا هنمع حل رييصا م“ «هن داو اًِحاَص

 نيا زمجي يا اعرو ”دنمانعزعتلذ ةنمناف 0 هماصنعتلذ ذوكمنا
 ضال لاننا نان ونجل توومُت نوريصد كرماّتللا سنع حش اكل اوشه هل
 5 اًيلوازم انه هوكبزاوشاكما دوز د 6 5 هيلع هئلطاوتدا 0 اهي نيتموملا
 | تةكامدانظان» لا كلتا ال ناك تاق تلذ اوتيل اتلاض رع هيطبومو ا
 0 ٠ ل 2 ا

 ١ رو هنبليع هندا ص هال وسر ٠ رةلاخلاب فراك طلت 3 |

  3ّئ 1 يل مو 0

 دمر اىذ هن نما ْ

 | اتعاضنا اكريحطنال هر وصاخت اهلضناو هوه ةنكرال اع هاب ةداهار نولدرسجاوبات
 ْ هزم ممم نيود بيبا قر دان نك انَّهَو ,نطاياز ظن الرهاط ارظن

 | تممْلْومَتَُر نهانص نمبوو 1 نزلا هيْرعشتف اع تدحمب حر اعرو هتعشا امان
 | بهل انك يس 3 شخ رونه ازاهشو# تباذاموو مِعاف فلنا ادع

 رضا تنم هانك ذي نلام اًقللابَش نق موٌرْللَو هوندا ةمغرم زم هلكادشهو مجدا تيل ١

 | الكا قيبعو امهانروموا امل! اًنلخدا ال قاوتسا مها اناا اوهَو لكل [صاخ

 ْ دب 0 اك ذاع تنشط ميانمار جمالا تتج

 | لتمال وعريو زد زق هوت تد131 ناكت:هنغ شامر تبل و دافلادجعؤإم 0 "1

 ظ ب بروما 3 ركز > عاومرملاب ءاتيعرغيتختو وتلا

 ] يداها صاط طابو ةيداكىواغدورتععدإو : كلغ تطبع
 ْ 2 0-0 نهتم اخد لاكن كتل بهن تتار نا دن 0

 ٠ ندَح نب عجم دي تلال مقملاو هندهرعلا اني حمج د 0 يس
 | راها تساجا هزضتحب ةيزعدلو ىّوص ةماهبالرمخ ةرماعاطم راو ناعشلا
 ١ 00 ١ةيلا لاف ال اذ ههاكوشو جوع ايثكأ ولم ها طف هنظانإت حق

 ْ ناتو س ا هالطااوماهلاة للعلا هنَهمَّس ةجاَمه اعيان تيركدل ل انو

 | 2255 هتطاملا قضم زد هل هّيعدُد ١ اهييزاكد 5 هرهاطلا لاى ف تراَعو هيعدي ناكام عيمج

 ا م :اه ميش ناك ام حُياج ك2 د هداج ملا هةفداطو ان اييكلا“ هةئصفرعت دا 2 نب نم عيش هيا

 | الجرعة زعلطا ولو تنرتصةرمبلإك لذ نمريعانا تفرق ءانه اننقوملا ةذاجعلاو
 ٠ اًهكاوا ذل عيإاقو ضرعم شكر ذ كك انأو اهدنا هناي ايسِلِح ص اَحَسَع

 ا .اقمفل حنفي ول تال ذو هانع نحت ةذاشن زم ومان هنعازفوذلا قاكلانهو ارخالا
 ْ 2 اعملاب نيت ضدخا ؟ 5 زير عاق هلداوئلطاومر ل تي تضلادابعلا



 نمالا هزينعدإعىلارظناال3 هيج هرحاب ودون هم |مزماتإ تتفحا ةنجاكلكيدط ١
 | ىرجاعدلا املا | بحاصا لنه نزعل اللام انن يرابعؤإل هتان تكتب |
 | عضل ةاكؤ اعمل توفر غم هتلارسالال اثنا طب اسما ركش شن ةانشلل آلءاّستنلا ||
 الو كرم ةحاح كبلطلا حايك نا اًبيبرعؤاا اان هنعمسا وسب دكتور د داؤل اسم ا

 لارظان ٌتناَو هاتضعس امك خط الق روبحتلر اف كيبجايش ه7 ْ

 ١ درعرد اتهم كبيس اكو ثري اونا ناك تالي ا احسنت لسع مدخلا ةنج |

 ْ لهل انهت ةددا تدم ةنعكو نايلإ ةنئجإل اهيزظن اتيعكيلس ةيوات خط تلح
 | ىلا تطات نهر ةهاتللف رطب ءكاناياف كيلذرؤب عاّمشب كسار عبَصد اًهانف

 ْ نكسخو هتطائروت و هبارهاظق ا ذلاترنلا خول ةلا روكا هاا

 ارك اهلا لضم نف مهدعوُو :ىلغاطعتد ود هداطعو ههادعو ولا حراوطاوونفملا | ا |

 ْ  0نا هئييحلا هارد كرش كلا ذو انعمموك واو اعيسالاٍدَع داعتعالا مزال 0

 : نتراجع ملا شت هش تفل انما هليل جتنا
 1 0538 تراّصوو ساد ضاطع ال تكمرب . جازان عود ووش دعو داحعرتتسا هع

 كدا كابا هنعماوطتردا قل ابيع جما ةيصونمذاف كراملل نامل انَة

 2 املاك ارماَو قليلا انآ هند ةيفارلات يلع ودرب اك اربكف كعوفد دن ورز ا

 ا كل دما يعمعاج الكول تللاقأ هلصاعيلعاب اثننالا اريغَِعَدَ د هلم ف ِِ د ْ

1 

ْ 
١ 

 ظ
ْ 

 ظ
١ ١ 
 ا

 ١ ل لفَو ثانلا نه اسد اَماَتلن اموت ظ
 ضاؤمل يغير 2: هدو هؤّتفتوا هودنش ولع هتعقاوا مىطجاورثحلا فلا
 ] ان هتضا نهط وكيس هه جارتنا 1 +ذليو تجار لولا ار

 ١تولاىكَو هلم هد مزز مدعو مهنامال تّورعتيال ثيحرم مةرصف حلو

 ْ نعمت هّمدعاور اناس ةاهرتس هلك جو ل آ

 | جلخ وتتلخص ذل ابد تمن الهزات تكتب ءوسلاء انهت تناك سفن ١
 | ةنلكملك حاتم انلتلا جتتدذذو دن كين ضل يميبسز :هعؤفوزب خالات
 ْ يلكعرارهلا هدمز د تجعل لو هاا ضو اع تنل هاسدواعب ضعاراو# اداهدخ | 0

 .خلب 5 اا ني ال ةفزلا نانا وعيش وعيت هاال اند |
 ًاذخوا» هدو عورت نمل كاهل ادنعارور طع >لاملالعتولل نان كلذ ثم ضارتلعا | ْ
 هلنخوتالا دا-عرسوامل ١ تاوغرلا 3 تغازل !ىلطعب نيالا و نها اساعنت |
 : ملاذ عوقولا نع طفح نار اراض عال لوين هلا همجبرما وحلا عدد :َيسناكَو ءدعحر ةعبالا |

 انينيالاكاز اتنالن ابل اهتم حيال هزقمنا تحال :رتكحتزاصالالا هنطابلاو ةرهاظلا |
 امج الانجاّنا مله تاقال ازهضو فام جحا ا عوفولل زعم ويذالاو كالو | ْ
 «تائومت ا داو هارت ني ماوه لنوتواهارشةداك هند يقل م اداّمالا |

 نتا هَرَد هلا يعج ءوس]6ضرسحناو هزضحلا ن» *حر حسم تملا انه هتع |
 هيضعلاو داو عيا لظون اوه اس ل ناو لاومت هنبادعت نيدلالضماخاناكت |
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 را

 | كانو ةلعشال :ةيوارا زعبل هيبنح 5 قيذلاق تنك هبر بردا ان اتسحنأل ا
 الساحل و هنلعاوح انوا داذنخا جيلا قيل هما ناف ندسولا ةاَصِعْماَقَن
 اتناول وانا اذا تيرحان خيب منلعدّدشس ومما تتاشرطال ابا ىلا حا كلف |
 طوع ودع العد از ؟ هَررَقَو هادف .هترهمنئنا ١ذاؤخ تش ونعلوفمل اف ةحلس هردقو هد اضف ا

 رو و مهيدي زن قد زدلاو) تنكس رايلافز لبان اتقان <كان كوااورتنل |
 ةيايالا وفد دي كم هعوو درا ارينا تلغوت ل جوزع ةطاداتض هم هعوفو دن |

 ا - دك ناكاناف هناك دخل ١ كل ديم لات اهرّيدا لاق هاملجقو كتم

 دف جاكت لماذن ةرينعي مركم هللا ةزززلا خخ هدالطسا :نسوسول ابرد
 ٍْ م ةعزاوص اغلا هس عوفولا قدديعلا قناملاب ”سمالاناهيككلا ات -
 ٍْ دات الذل هيعمل ات اهليثورتش هكيطع لد ةنرؤم# او اًهرَخادوجوبالا ا

 ةاريرتلان إب دولا تنك د اع! امن هللازن ءاييلماةدؤاتنلا يباع د هند ةّيمالدالا
 اميل عيياولا تكلند هداماوكو هانكعات اهل قاع هللا هةر هر هذوح 0 ةتلاثلا

 اوؤظ ةيرصعمو عم قتال تالة انهت كك كذا كلذ كز اذا داون احن هتدا نا

 ولالا هسيئ + تاني تيصدبعلا مه ثيرع# ئاشنالا تل ذللاؤلاق البا
 رك ةياومائ لل عوقولا نم دل ةتحناخناهاجسال اؤمأ هنالاث هحمز اك تازمؤؤلل تعاونا 1

 دياره سر هنيلعش ضل قو اك اور زبع ةيعاشلا ينضب لول اتا كو هانم
 ظ تداخل اني ؤتمتا ةصيئو ساباؤن جرت لولو ا هصعتول تلازم شوو بشبص |

 | نين »6و هَو هن ”نوطس عني زمالذ ةناسحا وحر نمالُو « هنا تازيون بانالو اودوحن |
 1 ركع ةييصعمو خبال نمحاانا نتللا هنهذ مراه نكد ءالااخا ابك عمسذز طةرظاامأ

 | لاك اد انرحال يلاولا خةولامك انداوضتعاس ةنخلا قي هتان وطول َو ناب رمق قدواتدعلالا |

 ظ هدا ل اعامر شريلات ٠٠0 .اندااهيف زال راثلا كتل درحاو ارللا هن نادل |
 0 ٠ يك قات هنا نوت ضف ها

 نايت اكمال اهنا دو همر حا هورش ندديبائشلا 3 ةنحال حو ىلاعت هناي دتغاو 5

 :ج ْ وعون وللا تا داواتيلا كك 0 نروّتذللو |
 ١ ةياؤنن يح يومان اصم جهاز * تيضصوعمإلاو ا عالاو نكمل جيمكو كيفن لانا ا

 ترنيمه داوم ناك مالظناموبزع عيش ابنت اينغتاهغ اعططن ضال ىلا نزن وح قلدنا
 دولا تاع ودي طل 0-2 ده قبعة جودي |

 هناا دم ال مدل تىرخا ظل ةنيضل !تلقذاو هتمةناهتلا طع رش الع |

 فاتاهنم ومو م اهتديت قت هناا ةز سدو تكمل م اثلل انعرحاك حاج ا

 ْ كحاب نرد عطانا ءاملت فود قلزلل هر ةزعاجملو : ا

 ا اننلبخا هين 01 تأ 00 ةلتنلامم ةؤؤشلا 0 ةانشاذ افراعلا |
 ا ”ماككلدتع 95 مارك اينرلاو اد رسل

 | ا يس 5-5 م رك ظنه هلرظننب + دلي ةشودوسحلكَراص ثتافصلا ٍ

 | ولو هلوسرو هنلا ةسداخ ل تعؤو دس! وتاكل ةزخال ارزماملا اورو اوتنشنا خاولق |
 أ تاولام اك تاذزمطظع نيياملاف محال هن حبال دست لواتال كاف ال يمل

 121 17 ع ساس ب و ل73 ل 2 2 2

 4 هع يوب تار

 د ع

 عب ا

 ريرولا



 يوه لغانردصمو ات هحاف ونحو نا عرازاكيزم نجاح تيتعفل نطاجلا ة شح 2

 ْ تو ترتج دانس هيا كلكز نتي كرخ ماكو ةئاذلا ل5: |ةدورتكو ا 5 اشباع 28 نول ا

 1 ةهنصور عم ةجملع هناي ج يقع مملف : نيعاةاو مب تخش طنط خنت مل ار نما مع ظ

 يعفو دسخال هت اديه ةكرذج م25 دسك الر بالوعد نم |

 دم مدعتلل ذي تنزع نككق ءاسمتو امل يضرك دب هيلة هتلا“: ب00 1

 0 اهتموا تاق تاجات ننام ةيييصمدل خدراذا مضيع محالة اجلا ماوعد |
 | ةشرتنو داتنطال تتقن قام دان نعجز هتعتتر تل ها ةزحو د تولع ١
 | دحام تر ةنتتل قنا لاف مَعَ اموال دلال هانم رس اَجْمَو ١
 | صفق ارق تكا دل اولا فاو ملال الذل نيته نال ندد هوز ناكتيفلل |
 ْ هصدوعد بهرلازنإنردق هنق ترد ةءاطن اخ دذنع تمكنا هرثحاو هاشدابلا 0

 ا دئاشا) تقؤافءايلعوط لام تويرملا كل © ابدا هيلعتش ىف: عازةهلوط درع ْ

 2 0 وح ا مم ْ
 8 :ىراملا عولطب ةنرماذؤ.«اباررغا ةاورت دوك هناك اظالام تلف تيتساقاليل |

 | اناَو هتلالاسا تضف هنبزع ماسلا ماتزال ناو عطتإلاوأ هينطزا] ين ١
 ا ةنعاسن م ضطاز هيام دركي نازلين هانا ايلدزتوع تيدلا |

 كل لافو ,ىوطسللايف ان كاوصخ اس ماعلا لاق ذلظان 14 وغدن ل ريلغلاة ظ
 رعمر وطسللاؤ امم هحن اسد مما ةزاشنالا مساكم انه ناولذ ب بانذ كيلر |

( «« 

 ْ تتملاكلل طَردهَسيرَكلف * تنرشلا تيزدلو ملظملانا رض ادام نها ناش زم ظ

 ا 3 اتش يشب ح شل ونقو 0

 * منن درع ص تضامن 4 جا انطايواهاظ تاّمالا ةاييطلا 1

 0 انتا ست عرش بولطتم معايا نساني نيرارلا نه اغن هلا ْ

 | مور اقاعرو للعلا زعابإاغاتطإن تالف رعي تان: هلففيزلف قااذكي ا
 ] ]جلو تاي روطحل اغانى ارؤرضل الانذبِلع كبارا لاهنتم ذو قاف هدلعوهزل ْ

 | اصول عرس حسا تكاتك ات يلع مكان مظعا اخ يال مما
 يدم ثبقماذونا يزعم كأم احم مركتو ذالولاظ انديفشب ١

 أ ةيتضادم تكلم تاحورتهازحازم ايات قو ياي ؛ييرتعلا!نيرالوعم خشلاركدو ينبت
 |سشفها كدذةزإزل علت دحلان ال ةالولا زم هن در دلك ظل ريشا خي ْ

 :لق عي ارظن ناك اول و هيمغلا كل ذنوددهشفواَرَو و هدظن تربك ا ديئخخ

 انو رص هيا اجر هنيواز هل ٌةطناكان هنبعر لج قمرنا اكل ذْناَو +تف ْ

 | همازككرتزنها 2 جور نفر رمزال اتلاف اتيِلادعصةنالِزق هتظعملخ
 ٍ ماظل يريم توططمالا لاكي ا

 | 'وسهولو اتريد وصاكللاب ات تعنال قوللاظ َندَدكَن تو نلف ءاتتطال همائكا غياب
 ١ دمي جيلا اهلل ذل ةنزمآلف همْكاَقلاظيرماَق حاظفت م

 ا هما - هشام ل «دواسموا ندبة هتيرع يال اغار ذل تاكا امين هيبسال رفا
3 0-0 

 | ايينيالا ترفق نيياهامشل اخرس انيلرعل هنيلعداهعال ماو ةطغاحتي سدو ةنحتحلا |



 . كلا ال دلع 0

 ١ :تينلرا ذك فصال ضني 3ك واتفقوا ذا 7 هتنقزدوا هتنرمالا |

 | هلعماةتريمالاسل ةرشتخا لذ هلل ووكر اَرَداَو اسرع لسع دلل سداف رئيمازم ايش ما كاتبا |
 | غو ميل كانضال امش ةلطلاز م تيبالرمم نوكتإ اهاششلا اذ تالذ ا ةمزم تهتف ما قلو |
 اعقرت ب دامت مناك كالو ثم يس اب كلفداتصملا اًماواوصمنيزلانىداضلا حايشالاك | 1

 | نو منماققاوع عاتق نا اوتعٍحْمخلا نوط ةةلوداميلظنيلا قتلا هحترمارلا |
 | ١ ةااماو ىلاعت هتلازعت تعدو انايبذطرعيزب يهل امش ابا قطعوا مهين ةؤاتعطاذا | ا

 ١ ةحلوخا دو :ورس مل همتارو او تضاشموب دعت طاروق
 هرازازا تعوض غتر ناكوتيت 2 ١تاحتلاب لاعالاق كل دْواسِلَع 0 لاق لوموطم ع

 | ة!ثؤرر ورم رس انإ) ضخ ل ل ةْمَي َو هعّيدشبل هرادايات جداا تمسك كك نمدعا |

 آخ م حان 2ع ؤانانملإ اح عا زهرا تسر الْوْمَتَو هنلعاصدر ةئده هل تيل د5

 | الاملاك دقن هرعبتنو رار هده هخانرؤما الو عم اتبداانهأ ةيبلو يلع ذا ل يا
 5نارعو ا رارمكلذ حاتصا متفاك كاقتضا انك ناهثلا |حاطش ا 1ذاةرطهالاز نالواكأ عم أ

 | كر وهو كر نو عشا لْرتَف ةنؤداع ةيومو جشل عر وعلا ناظاسلا:هاينئشا |
 ْ ل0 مالدوزللا هللا عم ايدل ١ تنكر عتلنقاغا مها اذاَذق يشرع جيلا نجر دا

 ١ نون زارا عمات ةدداّنهْث عم قون زم عداصملا حا ”ذان هلوق قوعمسرساتلا |

 ا العنق ا تشاو ةتنض 32 وسلا للاي عابلا نجر كدزع اساور نيبال نع ماخطلا

 ْ دانت زم زج نإةغلرتت ةيتتواز تفا سجال ايوكت ةديمعلا تكف كلذاتم |

 | ا اظناوتماغ جدري نك توف او اًيِنوال او ايام او ارضخ 2 هنا نعد عت ظ

 ْ اًيلود ضعي اعد تضم ف وما دذ اسدجاو ىب ىري نابنبالاتفغت : "تركن انو كلذ كنس ١

 | تيلاوزال ها عّتوماطاو لن دألا ممول اسنبال ايتاناق تالذ :ركاتستتلال هِإَلَقَق |
 ١١١ قطا تلان الخضر اما نوكأ ره 3 ةلؤدانإكا تيباناّما هل كاك 5 اكتتنسال اناندا
 3 6 ةمكالا عمر ككل و دز دا نو ع ةاركاتلا عمال ناطلسلاعّمايدا ةْعلخ هبا ا

 ٠ 57 خلاوحايربما ةربارتيلا بْهذاْونا ةزرماحترل طرف :كيفر اكنالكل اوهاارتب مهلك وهرتسل مب :

 ا ةالوهذإو الاى بولت 5 عاجترئمالا اَضارَصل خا اهانمش هنعوتشلل قنوع ا

 ْ يع كانوا انو اعطمتلل ذل ودول رخال و يزيح هنا حم هذلا حماد مهنثزل كنا كدواحال

 | كتم 0 01 ا ريقي |

 ا دو ط لوقا جاوَحو مهسارا اعاد ناسإلا 5الوزهرحازا تبق ذامرمو لات ة زف

 | مما ييالئ ان امهم كافي مداتنغاو هل مطشر >الولا مارك د ارازو ةلما5
 أَو ١ ممالك اهل لتها غ نود تيدا ورح ةجنإق ةداّصاو اك ناالا جرّمنال و قرص

 | كاتونزكلا نالم«اتاياكإ قيفنالل نما نيكوتعملا ع ققفت يس نهم

 | اما طا صراخ الان عكس لاك كملطت تلا دتنمال وتاب قرملاو نياالكأ
 ا او كنج »ب تلماعلت اكمرءاىط تاكا ذاق حالّصلا تلشم دز ة امال ك يطب اد 0

 مطل الوصحتلا نضاناؤفاققدل عمت ثمن ١قرتسال اًينزم كل تنورلكأن اهاح قش ناد
 |رطبتلا ذاقاف 0 ا سلا اماودماَعلاداتينعإلاو

 لالؤت هليل لغو سناكو كيده لات بجق آبو ٍبنض |

 ٠ دو 2272 ا

1 

0 

 0 ا يي 2 2 يج-

 0 ب ب بببم ع

 ىلاعت ننال



 0 هك خالوخ بيرت هنداوو )ذا زم نطاق ظل هداع فول هل لاكن هندال التبا |
 ١ « ا و  عان ارمرمدج امئاعرساتلل اريظب 0 3 رباح هددانلا - قيسوالا ١
 ١ ا

 0 ا

 ه7 ٠. . ص <

 ا ارو مهيد هنود جام هوعّصو مهع اذا ذافدمجنؤ اه الخ واف امن هن ؤطتعبف كلتاشم ١

 ْ | تلاد بلل يراهن احل اذ هربو ذايطلا اياد 550 لوم ويدل مضار ارد ناكو

 | بظكيكو ةىلظلا ةلياع وما هور حمراصخاف عونصولا بلك مهو ةنيوكنال رماانهرهنولدؤ |
 | تيَسنفنَ 1 ناكارتمال طش نإ كج م نر َناَهسِاِتْعَو انطمضعدلا اتاوعبزم ةلئاعلا ا

 عاهد صاذلا اميلخذ هضم ةببَو نش و مم هيلث لا تيراذاثي!ن اذان نعاوت ادع

 | كيم كاقيرص انلارّيحاف هلّصنلا تطبخ رس انليومِربَي انهم هدي دار اتنهوسركا اعراب |

 كابا تحري جيشلا لاثف ان نا عّشبؤا كل انتاسنا خامل كاتو خِشلاِلاَجَو تكذ

 اا يي لا ا تال ١ىندائالماو

 | كلذ زخاَنيعذ كلّدك ولدلا عاق يي اثد>ا ماتم اف هتصشلاهلَناَنَشوحا7َعحَوم ١

 | هل لصق ءانوبرلا حطة ونمولل مكان لطب اد تاب لت كاف تام تاق دك ١
 هتقهلت خل هتلا همر ريع يتناولن هتلادعت 'خيشار اهرتسل ةنب رشختنساو يشار |

 | ليضؤنلان زراولاف انهزم اهدي هاجببطو هلماق ا تدر تونك ركشو تنل |
 ”مادمزع اطارتفم هفامد حوامل هعي هم اعرو اهزنخل كالنف هنقزمانفمازمألا اباه ١

 ا تابرتجل اف دنلا هنجاخ خرم رجازم عنب هانانع درلفان هيون تحت نمت نضل َدَحِالالَم

 0 ماءادا لني نع جمل ٌدووهِلْبْفا ذاملاج ركع قاس بغت 0 ١

 ْ حيو تعم قارَمْملاَو ايفا الاسبان راكزما تسون تنسف نوؤني |
 | يدّتَس ب خرب» ةااعرو انفصل وو انااؤسؤ جود لاح عريسا ومما |
 | ققفااذامَةيياَبَو تعوم كاباعذن !يريصو نال جداخ مة خبرتفم اقلطمخا ١

 | قمَو انيلا انوش اننرإئزل دزتان اهنامعزو هلان د هاكاتلايموجلل لكلا قابدااولا ١
 اًندنعال وهون خ نبيا اصلا زمالو اذعاك هن رز: تي ؤنح كهل زال اَكناف بذاك ظ

 همكم 2--

 اتسدسمز حد

 ------2-22آجللع#

 م

0 

 1 ناّضن هنلاال اونا للطي اك هتمز خا زخ كل نموش 0
 اهناغت هزاكزما دسم مت تعّسرو قو وعد هان املا 13 ادعرز ىلا ةغاقب جد عَ كنمكلذ ا

 ظ ينحل ةللظانما انغنتولوضت مالا مسولحلا ول تتاةرساهل نم ملجأ ميدلت |
 ا نوعا اصف قبال اعرف اجاوتممفل قيرطلا ةنيلراوغن بي 7-20 راج نددخا ١

 ْ قيكو اناف ذات اكينرمءلجؤم دبرم هلال هزل زاخو تال از ق١ ا ١ ١ ييدانساهان نالاطفةزابزلاءاشاتبلا دانا اظن ءارتهاضمت بلط روع ١

0 
 ا

 تحسم 7

 يس هل

 | تكرس 712 اراد كب دنت هيك بمفل جادت لابد قاتخوا داو اَو اوس ا

 د بور ولو « نينباتلا زو ىمل رك تيت ل . اينرال اهب داطضن :

 5 يا ميلاف شامهااعو .
 اتت

 ٠

 ا

 0 الدم رحل ناطلسلا اهيا ضارسال اورموهلا د طزيكر اشسو نيل سللر وما الوات 1
 اعسو نتصو يدحا رس نان كرر سواه دخل ن تتارتم لعبت لص ام بع ترو نِئرَم 1

 | قامو تنش ندواؤ هال رخل نانضتملو + انيمي نططموزمجاو ةداناشل فاش |
 | تزفإب نتف هند كاتى بزعل اة واج ا ات زميل درت اناث | ْ
 0 ل



 نيرو شل الاالا اينو "نا

 هلو عونا ارجاع هز هوهس باجاعت ةادمتازكياه اجا ولو برشا

 | ,جلاهدوزتنمزت ناو ا ٍَرَماَو ايت 00 _ 1
 | ينل نرإ لف يلا لا شلارلاجلا حشا ءلضجاك ايتام مزمدخاقانااهجتسال «يرئاج طخ
 أ انجاكرت .ني تلاوات ماجا ةيواخن متلاعضحل ا قزداحلا نيبللا جارتس جيتملاو هوبي رشنلا

 ْ ل يا رنه انط علو "كل ذر ختم جاف اكمزعك ماا غمايطل تم بذذاداكاخاذ ا
 | توام كي ناكت هز هي ززاننونااماتلل مكتمل ترلانإت "كرار اسلام
 ا ناي نالتف كنا حاملا عئسا نيون ناك امزعمند اينما ليتم دبس دهس وبلا مامات

 ا دونا نك تيخنا لإ باَو <شلاز رابط نواّيِفَت نو حني ثيحج ماع لطم سوك رلا|

 ُ 3 ا ا هزم مص ءزتعجب ا6 معبنلا تناددرن نازتعزهدليلا
 ١١ هلا ضوراولل عع تسوارْزَقَو ههنا عدل قطو جال زوو نللنهناَمؤلا نان
 | ةفنشلا اذا هني ملا يدك لافؤ هرجتق دك هكاشن: اهرعامرَقْفالْوَمُب المخ
 | كلذرؤزتو ةْجاَِوْعَبعْرَو هذ هدرايز حعرمزاعاربمانا هتعلباذا هع مضاوطن ناكو هني
 ا هذاغا ناقكحل 37ج نضج 0 تكد نادليملا 13 تاكل فانا لوي رمال

 ظ 0 و ةيطنلا تنيإتعتاييرلا رمال اع فؤقولاضداتلا
 اناا مهسماننيفالا شاة معارج هاو: دايعملاةزابيزل مهيب خاضت اذا معيب نكرم

 روض يلع ترزيرلاذل اريل ثزنلا ناز طرحنا اسف ملتخو هنا عبلاقوشل
 لب اكالامكرتا ثا هددت رشم نار :ةمداعؤا لا انه باص نإغ!انلعاو هع
 ا اي مو 17 ذا طا خصيئطسو ةئازفا نفدح يا اذ دز درا ملا ند 3 د درت اود اكنينلا

 ا | ل2وزعدز نعاس لبن شحال وما مج اينمت هتكومانلا ةزهغ تق واتا ناف بل ْ
 ٠ هددزت مكس نذل اضِخبوَع تنجب هب يَ واذ وهنركبو حطها لص تباع تا هية ةهطه امو الاد 1

 ْ نر سؤ تلا تفدزع دخن انحش خي كيبلاره دةؤفتزا طهر انلل كبافعما كلفن هيلا أ
 | اياغيه سلع هيف الك !/ل ع "لون اميرداَعْيَعت ايلا عاطمشسال اد ذرعا بت ا
 ْ + ودافرصتلذملا ءاعداعاو عفو ام نال بانا قاتتلا 2 5 ىلاوه و رمومذموم |

 ١ لذفارتصلاو ماظطااديشلاةرمد يداك يلا عطش نيبجتئيجادت يشم اكئاقتمتدإِا ١
 | طلعات هنا لوين نما خطا ةر متسع نحو 2م« عسانل ا ئغاذا تخزن اكدائوه
 تالايرنعز 2 ةزاكبالو ٍناقرلانسسانلا كيلا طي ايليا اًتحاطت ةنكربن هيب |
 هعيتارم هاجر © هرعنسا عصر مهرعد دري علاد أ رج لارغكو شسانلاعجيتالذ ْ

 | تود ْ ةلبكرت: تدم تكنو . < تالذؤ

 ١ 10 . ير عرب يباعت هس نم اعد ا

 1 ا اتشرف ساتان اناعأ ع 3 م هناا ناذأ مج والات اي انارقمدت ا
 | جحافل اعل هطلاالادي داعب وتس الام نار هنا مافكم هناي الدعامات
 ا لئلا رفانم اعلاف 5 يلو الوالاحاد اهردمنم كمال هركهرلع كر 7 17
 1 تعط ااا ابحاصدساثهيتسدا ارتمفلا التل نال“ تيما هن هلخب



 |[ تلت نادم 9 همّالغرّماف تجكااسضفاذلا هيقرشر عشا انا 0 لاسر ولكأ ال نا هسا تان 0

 كانه تن اهل تقلل اما مؤيد زم هلل انت ميلعل ال كلذ ذقن دموية يصرع ا

 | جيجل ؤنافارتنماشَق رات تزاخلءاظعاءاف لاملا كلو ضاع تسل فب مرظظنزخ | ٠
 ا | اثنان الدب الذل ارتخاف نص افنصّوضحل !4هاشمابلا هاتر لاه دّفهلافأو انض 1 ل - تالفجنإف |

 ا ةرغادلل هزل كفن ناخإ | اداب اق هنتسحو هزربهنععطلمق هاثناسلا رخل تلذزب ديننا

 ةالولالامهراؤنا نة هيرنس خلباملق طرمفلا ورقم لع مق اخ نوع فت ا
1 

 بمرسانلا تؤلم افوطال اهلا درا تتمنى ناله ءذدا ءامملاينلالافراَةزتفدلا |
 بلطي

 موو او دلي تفعتلاولئلاوقتكوسانلا: ةزفجير الإ نمط
 "أ 5 جوخ انددزو تضل! <زصرغو قراذردزاف لا دج ريمال ناني
 ١ ساملانسءاج هنيلعانمددرْوتا مظل دخا كاربال ثري هيَ 0 اًنلمعالانو

 ١ ايئئاثنلع اندرو هم زم ] نا كنان «.لضال كام اطل اريو طال ٠

 ١ ةرتعتلل ذل ةنع تضفود دائفعال نإ ةنننلف اهيؤنالا انزتدكراخل ئذقف

 ا نيالا ايرداورعا ال اريهغص تكن تم ا 0 هاطعاردّرمإلا انهيرسانج اَوَع 1

( 

 0 اا ذلال نات اخلانال ذدال ع راك ناد زتكرلا“ ”مرمإلاك لذ 3 تا دل

 ا 2 انضاخلامجتاف انف تلف اسنين ْث |نهلاف و هدزت هرعاا هرصخ كل ذناكوانا ةز در

 ا اذ يشم هام ةرصلا ات خو را عم اح ةنجاإمل دا طعاو ةرتصلا < هردنخ كو ١

 ١ طشضاك حوتشاَواهنفف, هلاهاظعاف ّن نش ذوللا؟ "رك دة هرج حماجلابلا انمدصالالخم.
 ١١ نط تلا لاَّثَف اخ ليعلاوأ 000 هنااداا سل ةوريهال العشم قو

 ا 0 رص نورتنفل جالا هنا يكن تركداعاد ا
 :هجااطت نا ممكنا اعد ٠ ءنيلافابر ا
 ١ 10 ه1 ضع هيلاءلذن لكس تب 0 جزع نيفوخمتعأ

 اي تعي انتز نان وحزب لع مهعايبدزا هنداؤم ع تقخا ذم نش هانم نول حب ١

 ام )امج كل اجو هت ازهقؤملا هرمْغُو جالشما هنِلعسولل ةفف زةونقإلا ماتم ١

 . كلقافات كانلازم اود نا فلات هضانمالارّومال انور اتراكالا نال ءاتلق |
 م رضا انفك نهم اك )ع سر جلل زدنا زج زوما جن اذانصاَو هديعبملا كج

 ا مهم اعل ةلظل از ازهذاخلال تكاناو كلذ كيا املك لافههشزع | ١

 ظ "نيبال يزد اهباونطنزمعاناد هيل ايدل تحزم امل انو 0
 2 فدافنعاد ملاظلكو خدت ” تبلانكاَسَو ئيكلشات 00 هانئ .

 مازدزا ىف ا ةرحالاو اينرااق ءوساكو مشان ذاب جتتجنأرطَو هتيلعمد ا! صدهال وسو |
 ناس هرنعواهتلكلاب اهنمرييملا لاح ز اك اوس ةلظلازمدحا هيلعطا ب كان ايندااتجي |

 لتانو ءههيرحات هنا زا انام ثعك جونا ماظلا داراولف هيظؤال هك همكم ١ ١

 لفل تور شنل اه نون ال ارعتج را كرنب نقف «رممترلع جاوا حن نمو موه
 | تواجد مهمات ذل كانط اوراكل كتم نيو نحن اذ تييايغازج ا

 ا قلد نناو ف طلع ما 22 بورش قر طف بوز هرإلاٍجَعجشملا رميت

 انامل املاك دج ينعف انمنطؤحنماعوعؤبرنجتو ضيا معمول قم

 ا
 ا | مذ

 ا

 ا
 ا



 5 هلطتعل هن هن حاده .هنيلع طا بطب كازا اج ةينمإ 1 اهئتاو دن هنيبب نهدعل ْن َرَصَو هذ

 تالت شارذت ا دديب كد ثم تش اك ل تيه نادال دلل نبت نم ادحانا

 ؤ كحاب إف لا ناكل لع ألا الذب هيون ةنويراصلا واكل
 ١١ عاتوطماذ 5: ةماكمنماك تاكو و ةطاوككن““ الارزاق رشو ”الاولا ةشالخنهللا
 | موودا نول ضحك دك [ولا تكتم تالازال تؤلم الا اكعلاردضنانه نك ةويمامات |
 أ 5و اينرال نوجا فاك مها اينرلا مهد هز لاكن مؤ رضا نير فت جيلا ١
 ١ كنااش ع تيلالا "نزلا ةنركاعالو ةالولازمر تايم ميسداوقامل
 ١ تكالببب ناداراالرماقد ختام يغككاىوؤملا نا ىوؤه افاست اينايوإَقتنا يحد ا
 0 داراق لولا هيطعاؤاغاو لاذ دالي اعونمالا حيات هتيماظنلا دازخو 7

 ١١ مامالاداثلات اسود ا دولحراشم ان انتو هج ناكد *هدرتطتناماقتحإم

 ١ ءاشللعإ: اتيان توشتكتلاككهطا ةزطفنان انو غايس تعاطف مياكددلا|
 | نول نجلا تحلب كلّدكو «هلج نفد 00 هتَعاَحو وهاب اهات جإ جرا
 | بشاداسس اذ نيل يلم اهلا جرحاق ماشا بيد اهرع ةلاكت متهوشمجلا ْ
 | جتةناخ]هنلارذةظعا كبت دال وكر عرجتو اجا لشن هديب اماشلا 1

 ا يرتئناكتقر بولمان كلان اكاد كتؤ ابشن تنزع مقماشداش كابر ْ

 ْ ”الزال ضبا دل كيبل ١ هال باه هش هد نباح راك ا لوم وتلا مها ربا ْ

 | زر ىلا تتبع » هوعسوا هوتي نانو ةناركتم ١ ا

 ْ هي دندارم اخو : . ْ
 ظ 6-0-2 را زا ور حليم ورم زال 7 2 مالالع دؤلخينزب .دلاا كهل بج ١

 كاز داتا دويل ماتا هسركتم ارك رهدعو نزاع ١
 دال هالو تكتم اة: دز خيب حافر خم انللا ترّقلا زف خل انتل كتم ٠
 هدو وتو هي هات ال هج طالت داو دازتت تالا |
 ا  تلذؤعق لات هيياتوجالد ماشا ٍهركوامشلذو عاس هناك كاما اًنعؤقو عتماب ا
 | فداكد داعاذ هردوهوت دو اطتخ وشو اعاظم عم ينال اوفر جا روطلا تدخل ْ

 دعاك لاعب مال روكا وعر كفا" ةتصإ مون للحق دات يار
 تادليزرمالاناةئاكولو اتالم كانت 2مل نيرمالارمالابوحوامشؤنلا ةعلرشلا ١

 لوو هدايا تكل دلو ميطل وصحت هزم هن هتضنإلع ت تاضدالا اخت األ ةنالا 1

 زطايرتددا احلم ”نادنال انكفن د تنك واو يتلا! نيد فدك ١

 انلوارع حطوا هذداثلا هدياغرشلا ووطننا انودذال ملا هير ِسَحَما 50 ا

 ١ لله عاب هزيزعن 4 ةيكيوم نا ١تيلع دز عسس َتحْوااَم حمجل هرج هرجع مرر ْمْنَع ْ

 | نمالا معسل فقرا قرط 0 هرّماشولاخن هاد دعمك داب تاه اندرتسلا ١ ا

 ١ , تلنعو نارا شكت 'يشولو تارككلل الل اي انرتغازةالاقت هدا نال فورا ْ
 ١١ عّيطلا ةالكزع جرح مزما# عوشلارؤسقرتخنا كابا نادتل لصاوم ايبا عشنا هلكؤإو
 رمل ةيماركتللا 1 ةنلخدؤحيلا هسقاك علا ْ

0 
1 
 أ



 الان +هب تلك ايم َوْمَتَر هداّبع ١

 ١ هريدعإما هميم حداتلا اهم مسا 5 ىناَملا ١

 ا ماجحلوا كليإم هنو قتال نم اردرشا ار رد هش ع احا ذات ل ذر .يحا !عزترائءاو فور ْ

 تزتب 0 هلؤغي عداشلا دارس هالو كلذؤشت هخاعتاهدؤللا هضيبالعَو ١
 | انك هيلع اني نزال هتوعيظ ولا ررتها زمن تل حكتبع ا زيشالوا

 ١ نللهات ترسهرولو ه هوس :١1

 ا يور اما كل دزه دانجو /ضلوا حاتسخوا برغعوا يجرم قل طم 5 ظ
 ا هريرتذرماك كلوا يرسل ايم حرتشلا باغ تاَروكرملا ١

 | قم فو ناو ا ظم ايلف دسمال 5 طبتم امداد وابلا ندد تنكتبجتم طكياشن هما

 ثيل ميلخ عمت يلا جبل اركز ج شلال ترحل

 152522: هجج7ج+> لج
 5 0 دا

1 1 

 ا

 | دشلهكيرتمالا هيدانا نق رعل ابوتمالا لما طانغسب جير ثيل هنتي دجال
 ا م هيلع مندا هرمإلل ايس حس انا 5 جشاةلالا اد ناحل تازتمإل عر مدان اوممان إل هيد

 هشسكرا طر هنن ا 0 ني السلا هنيزع جنعتز ائخةءاحلامانفإلا هي

 . - معدلات هقامتغلا اند

 ا هالكعاتف ذرمالا انا نهد 5 هندانهتللذ قوكزع خروع حم قئانلا تالوره انوحال انين

 بح كّيجنم لل دالذف ناحنا4ةاَحن ةخيدلا زل ةنجزم تو
 ا ص

 ناو خقو نت مهدها ولج كلذ اقتمند|إكّؤنلاو نيتي ا ركع ةيلغا

 ١ هصحاناالا نحسإال تيه معا ثلثف هلبإلا لها كك 2 !اولاق كلذ ْ

 | درج دهن والغلا ناكل هعسلا فالف بما ةرتئلان اتي مهاكاقيف كوذ ىلاغنهللا 0

 ْ فدو ذولا ظظن دقن ةداراالب ادَأ حتا ناتغنلا ا توضراومرا 0

 | فعال يببالا ج3 اسلي نيك مانا فليب ضن تاش اسلوبك رتظادوح ْ

 ا نفيه الت :ةايوتا هناوسلو توما ةطسو خو امو سوره عموؤو 0

 ْ اًكعف ةناقو دال ىرد نم تح هدرايل: ةزعسلا خد هكرتح و تاااضإلا درت ا

 اجدَحَمَو ومو حا رسل نطدوج؟ 8 يرعب وكزد 1

 00 06-5 اًهتاراخاذ هامة كف كم هز روشم ةتدؤن قرم حا

 مانإ هاطم ليلو يدل كاذيت ف هنئلا تي دالخإل ميشلاروزيزا انم

 حلطاملذ هتك ىنم ٌريتعرلَو حاصلا كيا وح تورورب نيباهشمالاداصن اهني تنعش اشم
 نمل مالها نعرف ظلذلا ةيودالا عار هنت حابس د: عب ناك تديكقوإديلا :

 ْ مصلحلا ىلا يهرب ناكتأ هنغضافمقامكلا عام تالذ ا يحاول اوه

 ١ 536 حاملا ت تاغ نيفيا هنطن نعمل ايزلازرك ل عا اعتلاِزِيب ماَتيِف

 | بكل ةقاح تروا از هولانلا تعرفه رؤملار رف: حا سنك ل كه ىبتسؤع عسا انكم
 1 اتهعتني ترن مسالا ني ملا تنازن ارز بمططسوف تعج حس عساف امعطكذان : 550- 5

 اهنجننلل ل قفانعو كلذزيساه جعبات تجر شرا ناين طنوم
 كيل : ورب صو جارتلا طنعإ بلا جرروخما ةنسررمم هنزل نب ةشلك د >رو ناك
 ْ فربذ الجر قرت د صفر ىو ِهلِجرِرَعحَّضِقق ةليمل تكف هنم نعزي ايا ذاك

 تايلاؤعقلعاو اًثهاك جاوسل انفو ناك 0 ويمجم نحاذ جيناك نإ ترنع خريم

 ا 4 كوخ وكراوراض نحل: ةرجم



 قصب

 )ات 0 .قلطي د خامات كمت تضف نايف نا هع 0 حابض
 ا تما ةضؤرال هلم ييرزلا عيبا اصمم ص قطخمتا وتو منتو ورانا :مولاخْتَحلَو ا

 ا صاف خلاب 00000000 نكته باش ةلظم ةليل تاكد |
 ظ انعاَو *هدجاطؤتخز نمرثو «طخللو هنلِعسرتَو افَِبَ تْعَتَو هت ةيحانلرتَو ْ
 | يملا ءتاغلال ناذكد نجلا ميدل ماننمف تنكؤال تايدولانهفاحلا ل كنك ١
 ا تحيا اماكن هندا انياناو ءاينرلا ”تشالارومازم هزة واباشلاال قع يلطالل هنال ا
 قسرصا د انؤتمجتا م هىليالوت ةرتحلاو اداّيترلاو توا قسنةيطب اسهل |

 ١ ملئافا نالف اجلا ”عهاشت كّدطعااّم هل تلم ناالا ىذؤدال هدارعا اناز بذ ةوبوا |
 ١ الم د عد درىلل لام ناكنا»ل !هلناتق اعمالو عملا قيط ابدل تنس و ا

 5 : "للاكلات ةناميللوب ٠ هلجإال تما افا اريرخ ا كرع َوممإ ناكاذ الل اأو هذاث اظملابلا ررغلا نقسم لَ عرضا ديل مروا ١

 | نكرلالاهيقرذسن الر شنو 00  .اهركا د ويلا
 ا ىو كلة عنالو نولي لاا نط جز هدو دمك ذو و نو ةلادن قحت الع ىلا

 ا 0 ا ذو لوا انيوإلا الادب
 ١ اينؤماثللا يمهل ناَو هتنما ةنيجو ا رخالكرب ناتي تو نر مذا تسن اك هلا قرتعا وجب

 | ربل, هرعصو ذالا طعام را ْمِاَمر تحي ْضرعاتار امال و تنإ
 | مثاجتاززعا قتلا رخل زخم ونا تيباراذاف هوركممرببكو ربي صزم ل بعلا جز

 ثرعا: :جاطركع ترآ نا لت هيبة ماتا فانادبرا هتبتد للنحل | |
 فرعاتي انرع اب دعبول ادَح ادحاتتبار ناو ةلص+ ادللنو عوفولازم شوب ها 1
 0 ابيلق تاع: تداوم اللات ا ناو لسلام ملِعمدا حمو خفداك ةاسل دعا
 ١ كو نعش الو جراف اونو زع تيكن اطر الحاسم تيانااو "تال الفزع ١

 رعول .ةزتكرمل ينواتماناديتهتتءاض قصار ناهشنالا ةليللا ورا دال زخاثا لق
 ْ جاوي انفو ”يكللاف اسم تير )والا عم نبا مانفرعتتخ نايك وشما كلن ا

 ا ا تتوؤ تغ َناَوَداَمْراَو تلاميذ او كاوا ةطرموخ
 ١١ "تساند تنين نكي الل اطلاخوستمكرا مي املا تل > ارم وب تل ناقتاومالاعم ْ
 | ىصورازتر ةعزعتلت ناو ةهيمي واو داوم هذ كحاب تل يذ 0 ا

 | حيف روضات هللا منج .هتمؤخرلا نا دئزات تيل هزنولاامإن ليعتمتوا َواناو ةليلياكالن"
 | هول هياكل راو ٠ننرئعم منال باتل نهال 0 يو زتوربعإتكختنام ٍ
 ؤ 00 هذدا ا ”تتيارْناو وتو ابانانتروصو 0 وذل دال ةنشع ْ

 ّ د رسوما هد عاش ا حتتنإاو نيلي حرم ازا هناا | لبا ر ضذكإل تان ناو ةناهطلل كال ئاوعَو ةنيجارلا شم ايزو اك
 1 ةدعوب حقو نإ و ةعاشمشلا قرط ايطحاّضتعسما: 2 اكلت لج ٌميطزواطسوش دا ا
 | ١ تع 0 داتا اناورما هوس هيل ستاك راوا "ل هيف برشا ناكورار دىتسلا غن
 د ذوق يك ةينوغيل ةالر انطزعتسم تا: ةةينسكتداتتساون 5

 رجالا 0



 ترانا اى قضم انا ذ بح فال كاان نلف اند ئئشفيوراا «اداهلا مانع نمتئ تمض ناو هاك
 رمل لت ٍنبرلف اببَع تقكؤلا ذاع 210الف تانتؤنافرعاة خول فاش فرع ١ َ

 ١ قتفيورا ولا عولط برق زخيب درو نع تضناو ءاترلع لاما كهل ازنلجرصم ةرزارل كو |
 حيصلا الاس تكررذلا ون نارئدثلا تاكزغر تلا :ةاَص تكوتذاك اهدجعؤلا الا كن |
 نيننم هتك ل هانا ةخال تكدر و تننخم ليدلاف تف ناو «عاطتن التل تةاكؤخ ١

 ا ناسا 0 8 000 قارضتال اند ىرخ وةك اج تَ تيلصد كرا اَحَن هد هرصحقرد ١

 | ختي ازع تولع 5 ههرشللا ةكت جوت طورا هلضانل يايا غلا ماننزعتملا

 هدهكد 506 بيتي يل ناكناو هينباشلا يطال وسمر نايعظملاةاك

ايمدخز و ايشفيلا نينا وس نيسلمل لياهامانف
 تيد 2 و 20 ١2 تلخَدَو ص 

 نائرطنغ اني كك ايديال ةنانفمنانرعاف :ةبطحغالاس هتعمل دع ْ

 هسل اًقلاثرتتعلاو كتملاب تمرس ناك نكت عنك نيل احا هز وع تزعج

 3 و «هتعمجرافل طا 0 نال ركمإلات> تورعا ه«تلطايلا هزاحوج هذ كب اذزناو ا

 تِتياَرْناو هركصيالل الط ايلا تلد زم جوزلل يرذطاالون نر ان ران تلي |

 انكم هنيئاثأناو اتتحا غش تاعزوناف تما مات 9 ”ةيرزلا نتنتحلا ا“ عشاي

 . زيزيلا ةزيبلا كلن جادو دالفتن نم اريحا تلقم عاف نماوج جيم نادم عزا |

 رجل هلا ةايتضو نع تح بؤ : تدرهف هقييإلا هتمتووعلطب ةدواخ وم اياب : تدني |

 فاييؤلاهييوحَو الجز يلا نضج ايت هقازال كل وزع تع ماننالا دك |

 قناك ةليبلا تالق كركوخلل ارسل اكن يف دخا عّم تنضختا ويارا خرشكرر اخ اًهيلِع

 ةعاّستمإب 0 قا يو ا 3 «ةانإ 0 5 0 دع مما 0

 تع حس

 ا يبيح سا د قرم ا 1 0

--- 

 ةلاضلا خوه تبان نادهخت در هتنفاَع ختنو مئاؤتام درعا تت وشرب و حسسرا نق بكرم

 | دكونا رتل دريل و تطيل و ودل جا عمرع تتقون كم ايوتضكرا هن

 ْ هلحو طم غنت اتمزمّرعا نو افناعم عضم تا هنا ةلبيملا ةجوتشيور الاي ظ

 ا انزع تتم عوتاتوعلاشابعما رانيا زجبشلا تباين ا ةةتافح ترتاح

 ْ قر داضلاَنَبع رخل [ادالو "علم 2 اةرمتتمرعروو ههتع حجر اذ نيداظ 5 اًمحيِزق يش

 ْ تيب 1 هتكت حييل ماعلر تطال, التاق كد ةماعلا قيود
 ْ قاكاثاو هالي جير وينو نين عيلملا اودع يع وس ناو ةبحاّصإ حرج 0

 / كمان *هحنم يؤيوك ا يصنف تع هرم مردف :ةمرطاةكرالا جا
 | تتعفّدانلو معّرشلا هم 6 زباب هو كم ةشرر وع مارئاكور اري ةهوب وشن

 | ةيلانوا هينطعلالل نيصنوإللا يرطتمل ايمونير خرحان هنن تيا بلي امر
 ْ 27 اسعار ناو يباع امبالا هنداناو ذات ' كلت تربك زا ئيزركلا ن كوش نرن |

 | ىبع بار ناو هرتضيالاذ مولا تالث نع جؤحا ال قاضرعا نيتليلا نيت اه ذشز اج

 ْ ابكنو ةيياضلاو :ءاكل نة بوس كيب ناق "تسال ثرذ جووجل ولان قتلذاذ افرعا ص

 يالا عه تادتول ا عاف طلخوت اور ا هيضجاطالطع ال تطلع قا تينا فاكات



 ىف تيا هيي زل كان طنب هند تالا م هال ياو تن تعش اناا دعا
 الختام النفخ انزع اا تعرشوت "تزعل بعصا هيجان لئن رحم كاطع

 ١ جاه نايا ةكفل تلت ويعم تعز فرعا ءارصتا الر ط همام اير اخون نيباكال5 ١
 | تاق توا ماما ها رد منهلمإبن م ةاخا يشف تيب ءازناو "تشيل اك لذ |١
 ١ داكجزلا نحلذ .مسرعاناروست ران تح ص دك ليل اناودتدز هنتفاعاهؤوامغ |

 رمل
 امرنا وقفا تخلؤظنذ : جلاعلإ د دجال اغلا تابعنا 2 كلَذَدَج مكتلالوحزع ١ مسامع | ع سل ا ادي دا 5 ١ مولا 8317 تكلا اك + ١ لل رس ل لاا ا حا ل ل

 | كفن ولقد لسو يعيتل تما لوس دع اتفؤعو تلجرام «تاوارتضتملا»» ١
 ْ | ورشسو ناو دؤش غو ك ايلا اتت نا هلكنلا تلت يز'ءاينرالر فان هئشج |

 | حاتغام درج :ناضحا نع ةان داك نات ىراولاقَ ةدلا عمرو ضل زع تاغ إو
 ا | كلن ةلكتلا عظعتاو كلت امنهذا تو .هيعاتيوجلال ل ةالاصلا تامزم هيد ١

 | يللا اهمقتفمانات تعترلا >ابزمايا اههسئتسؤمالاعرا .كائطأل ضخ اوبل ليلا ا
 | م: هرج زم حو وللا تره رض ال هلئبلا كالث تع افرغان ها دم ٌ
 1 ا وما اصح !:مارجلا تانك |

 رذد !رزع عمال ةنسحل هتاضرعا اذ هنم غفاذا اف 201111101 أ
 0 دزعرا شير هيلع ها داع هالاصلازع تيما ناو م هفح كب برتتعلتس افلا ا
 | كو ديو ةدييانان ورود ٍداَناَد ع نراشيي نيزلازددتلا دلكلجالاتح ||
 | اقوة رايطاو فاصتسو لذا كوش نس اضاج .دحاو ىصووس نمر ا

 نمو نوكزتورع» ةدانت ته يعتزم كابا تزهر هيرب تضعص اغافاءاك ١١
 اهتز :روضاووس نددت يفرج لج اتحاد ةجياي ع ذانتعاف ايش يفعل هلخت أ
 ْ | نهار كيطرعاذ نتركه رالا دعيج اصض ار امارثيكو اكسال نيباسين . 4

 | وو قش اعلا تف تللكزلاو ةكوانتو اننا يعزم كانا مذا هال موب ١١
 ١ وئاظا ا ايذاا لكان هتيعضإ رح ةنلكت جاصؤنا ث!كللانللن يراوم ايتن هنكاييتستا |
 ١ ع اذ دهسا حاناحاذ يبد اصاف نف اجا مزن نعد اطّلع ذاذ اؤطازم هلضتثلا» أ
 نمر فس رونا جرا يطمن نفل كلا ثدي ىذا اناا ]6 انضت طو < ناقل ارا و ةزوال ةياكإ مك كلذ نزع شفتلا 1
 ١ فمنكتك كالا جن خاك هابل كلل تنباز انجن رض رمان ؤيرط توق |
 | ملي اع سا ديفا عَم انهموتحلا يدا انا ةءرعمر طنا وح دوسا مدزمةنططف ١

 للذي تلصق ظضنلإف مداخل عم دونوإلا زنا ركخنا اعاد ةومرل همعّووارظ |١

 تاك ةلكشمو هزمت وقد هّخَو ل ناجل اطل انم نم حش لاعب بلل اهتذعا 5 ١

 | رش احتماناو هللا كاف سهوا +:]ملازكوف غانات لجل جاك اتي زكا تا ا
 دراول سدا عّمف لاذلاي لف تطظعاو القل مكب نير وللا نموا ازمعاخب ْ

 / كاغالاو تل توت قّرعافإَي اطفال جرش هلا
 نمر ,نيساو انك ينف يرام ؤمز هقلضللا:كنكسزلاو "قعد اذنشإوزةلاصلا

 ظ 36 شيشنلا عم هبجوريعوتننلاوا سا ةيوسقلا |

 اعاعلا ةؤغددا نأ هنّيزارزتخو بلم و وف تاع ذؤ انج ا جبال اعمل ١

1| 

 لا



 ١ ١ ساتفلقام اعد غن اضخ تخل زير تع نإإ تففامسو «راتخيالسال امتلك جرجب طناف دي قل

 | باو هتهتتلكاف ؛ليبللا جوز كرون رشحت ماى ط تا ته ناف انهلكل انوي نيب .رطماح |

 / تزلاة غانا او و ؛ذاخ .ويطماعمربرضو 0 اًماعطملا مدني خءاكملتلل اهلل

 ان اًمردورتم جوزتنيعماكط هناي كل زع فتك ماسلا تعم تولكانيعماولكأ |

 ابك هيب مارح جد مارحت 6 ةلطل ا ىرتسايمزم هددت سنعلا هلاهئاعش“ هبدس ْ ١
 |تكالنا "كرا اًميرل نم شاك دار وان تاًءاظلاّنع تلئشننا هنا رسم تنمو دمج

 100 تالد]شبف عئبافؤلاو نادلارهفملا لٌوخرإلا داراق ىرادراّرح فن اؤرَصلا انا هلذبلا ؤ
 ابن هنيرلاف ل 2 دوما 5 ادد : نبات دلني دكا هشايعنر ت7 0

 عملات هندارمتغدا اهو .
 2ك ىكذيل امن تدارك مال اًبلَطق ل ِجقزعمنلاو 00 ةلابتتوس كروت ا
 ا | ىلا ها عم كسلا هللا الادلا إل تلْشاذا تحل انافراذغملا طوظحزعو عا لحل ناوحالا ١

 ١ امد اماما رماحتال اهوك هجن اتبكلا خلنفو دانكو نيرو نحمد ارمي تال ١

 | لوما امعلاعت هناوضرو ٍءوساْيِتالَو قاخ انعام افنم باطن اعدها وسن تنفي

 ادحا عال ني الكر ةراعس قلجبنار جلل مق ترّما املواد تاداّيعلا تكام
 | قلاش تل كنتاكي ابننا قنا يشل مدانل تعبنا ناق دولاب انتوكم

 | دان الوصو ةضدلجوزعشاف ةنمصاةلو مواقي هنهازكتيذ اننوص يتم. |
 ا اهيطستسل هج ركام او ”نيلفاخل نان
 ١ ١ ناوحالا صعب 1تقانشاو مل تب اق اًضا تاذؤ ضع بَبلطا الوفا هَياَوَو اًهرح

 ا ير 0 ياضالا لانس _-- 00 هيلا حو :وزخ حلعزذا لع |
 0 مدته «رعاال جوج اع هّيخرا تّرصو تاتلبطلا تشل كلل و .«در و اكرسانلا درع |

 ا تايم نسكن فويجد تباينعواو طر اراصتخو اناني دوت «توابيوا اناا ١ َ
 طع دحاد 1خق اور ظنا لو : واط زعم اكل عدوغ ناسلبلا سراب ترتضفال ظ
 ا هسا ند اهرضازهحادرتتمل ارك امنه جلاعت هنا لتضع نعتلةتزخا |

 ا | بؤنر جازم ثيدخؤحف ةزيهسلا هدوم دووانمنا ه ءامزفاي ختيافو قو-قاهن ههه كتل اناا |
 ْ قوتي ثردحؤجز يضلل دن دوو اسو) هراتلإز ان ثم ال امويمتما هحبتلا ةييش

 05 رسَو «هكتممس نب كح 02-0 2 هيوضا |

 دقلولا ,تينوللو ,ةيذل نمو هتارم ا ]
 سرع ب ميلاخت ع .. |

 اريك هلا كات ة طفوا

 3 سانا لذا اف كلت درا اق انا نه ب الةدشاذلاو

 | هتيترشل هاظ عمور منماشمأ هكا هبلطلو رود ند 00 ْ
 ْ لفالمانو ىلا ةسيفهارها لا ورارت رتسال زم هْيِهاَمَو لف ةذرعم لال وس 4 انّود |

 | نش قافالات «ةفايدل ماضى هز ظيمالمد تكة يدك مهام نز ذيك كم |
 بمواقف هظعقرب كنا كيلط علا مل ئاخا ةاخلا : هولخؤ بيطحلاوانخاي انيلانه |

 طعس



 8 00 ض ت31 1 حزيرتد شلل و لَو هيبطا ةنكل مد نائب شالا قيماتلا ا

 ْ ٠ك لانه لاَّذلل وال14 تال هلاو انعقد .دمهظعواعرو 1 ا
 تامزدإك مو رو ا تكدر تاع دوا جف 0 | هدم ريهيسو رلك سؤ مزعريمهلادن عدلا يت ختب يو وا «تيلع ةموادال كلل ارتزيإل كل ةنانهتب و ”نماولئارمالااطعلو خالو هدانا هنعمض يمر زيزخلا بعز ) ْ 0 راق راك اتصالوهعإلت عز :اطتملإل ااًعرشء الغ مالرباكألا ندا ْ

 | هتللغتف اكل تنبال هاف عيمهت بد ريمالانا# ريا هيداكطلبلا خا تك
 0 لل اجز هسرطلف < ا :كال نزم هاش احاومتت كلذد ١
 أ هوت يري انف ذرات +223 نانا عطتلءاف ا كَ ٠ 1 تا عرسر ا قن ضان 0-00 ع

 ونال جالا تيبرشلا هبلماعا جلت فازم مذ يح يرشلاا
 ١" ايلف نانا انهو كرمال حانة سون انزار صا: ]ما عاانإ تاس غانا |
 ْ تنرلاو هذصؤوأ هابنزعتا نزع ندم ديججال كاف شل يالا لج ساحل زم هي 1
 ا هتيرشت حو .ةزثدال كانكو 50 تع انام ةجرزراةةلطم خه جوزنالل نان كلدترم ١
 ْ الفاعل مرؤعل الذ انفع جاوب ماجا ةردولا هسه زور ارح ناكتا الإ |
 ٍْ دارج كونت اتنتدتف تود رشيل لال لكان قابميعزتتسالؤ در تشنالو انِلَع جرن ١
 | وضيع دعو :ورونا حت دل نكون ”كالذراشخامسو هنلعةهداوصههالوسي ٠١
 | احنمالاكِلِع هر الان موفر اهل همديؤمزل تباّ”حلو تساؤل انبخ اهي متقن |
 ا ارا عم كل ولوان با يزال نايدالا نعمل د و ركتتو ندع مس اص سال وسر نم دئذ |
 | ف هل تاغ مياباثدحا 06 ذا انوي طارلطم الواع ثاتسيبع كلذ نتييعلاذاالا ١

0 
 2 1 مج ج17 155 نور لرجل مدا كا را ا 2 رك

 ا تا ابلتز لا ام يصعا او و.متلاو ذاَطَا اتللثرث اطعرتدملا دع صبابرصأ

 ا صلع 2 رميا مكي و اكهااد املعال اديداملعخل لإ عاشت هبا 9 ملل اًذكو ت د

5 

 ْ | دال ماقانانول وسمو هنيعماه|لتم هرج تعي كلل هناذ ان ضرما ازال ياهي ْ
 اتتوسو نقم غو ادمؤج وقول هعتطو اقطع طال نا نينرشلل ايات نهئالدكو ١
 | يمد كوس ٍتاحؤانمال حت عض حصن لومتانملتةيرذعلالةنئيتلا |
 ا رمد اكؤاق رشا نقوتضسإتع مالكا تخت داناقو اغلا ههردلاك متوءتلعمذا ٠

 ١ 3 املا تنإب نينرش هزه هلم جتنا تالا تت نتا ١> نهد اصلا مزمن < هدورؤملا ْ

 ْ ل . هل انطتت وك ان ْ

 هه كعب اقر هننا مها اعر 7”

 0 و هانا 10 ونه هرتعزع هرج بئرشملا“ توصي ؤفرعم ْ

 ْ 0 هنلا ننام تلاذكو هيه جداا ينجو وبلا هاف ئفرلعم |
 ا نك وم منمد ياني انفرطإ كع ميش حذدال تيمي هزل اعراذ هرم اًنبْسةعرْوالا ْ

 ١١ هّيمعب]كتافؤايغاريت كلذؤ دحا امعزان ايدو "نبدا )وااو صاوحلا عودت ْ ١ هلا فون قاب نما ةماعلا تنام

 | انضبأ نت اها ةليعناكت تحيا جوج رك 0 اذكأا نكدذم تريك يا |



 ًاكاع كمت هنع 2 هنداوني ,وهاشلا مانخالا نعم :تلايوواوجلا ماجي هدزتب نو ةرئاحر , ناب يلا |

 ١ لحلاؤ كل مالي هتلاك نا بهذ عطونا نال ناتضا ءل لاذع ذلك يمل هاجر نكد هدتعأ

 ْ تّزدملا وف هداج ذاّرماص ادسوإلال كل: نجا خلال لذ اق هع هعماحر امويرزحالا |

 | يسمو يصرمال نمل ال كام هل تلطف لد قولزعساذ خانم تنازلي هابي
 | تونة فرعميبازجزم 2 ءنئاؤناق نباؤ يشل انه ناكل ؤنتز بتغاداسؤ تشو | 1

 ا قارمؤخ اروح ةمداَحر اسلطلطغ ناذؤن ارو همم بدال هنااا انهز دابم ليز عتب شملا 2

 ١ َُك داياونا هريعزم١ ةونسلأ ملف ه حمر يا وهز هت كو .يكاخرنع د هده تاوتنوا هالماَع |

 نكت اهلَعحهزالاو تطلطوا نسما" هك زم هه نوثرحلا هل ادام ةفرخمرتعزم هبل حلالا ظ

 ٌْ دا هقلزلكلا منش لاقي مك ووزنه ضيباطز هلا دكد هين
 | كروت "كرمت كل دضربت هزل هنو ”ةئالل# قايد مذدر بونكمناكن' ةبرحا | ْ

 ا .اتيِطمر اَبيلاَو لالا هيف كوس اي دحوو همم رط | مساريِخَصاَتاَو تتكذفو ا ْ

 لزق كك ماع وسو هان يرن ننزل دتلااولع امامهم اننح
 | هجنويزللل ظفانلا باتا" اتض تلا كاان تكنإ اوتو |

 5 ا لحام لالخ الك هدو نوم دال

 ا ا ,ةزهاظلا مفرط وبعد ناك اتلضاعحلا نتف ا ةاقيؤرتلا يجدن |
 ْ كينئيف درع ملاقن هما غل امو 0

 هماقلات ذا تلاد وغا هّبعّوْش ةرورضلال ا هيض كل تاق دتمنا نيزك قهارك
 0 2 اسس »د: 0 اياز هج هتماكتلا 5ك دا نكت للوقت ولعاك | ْ

 اني اطل يفؤملا طزرش انج رجل ةيفوتإ وول ةئاذاز خلة
 2 هتضورفالا» اكزلا مارداتاو * هاذ هدا صادرت دلك يامل لذانزعؤيممالا | ا

 جدرطلر ريم ان زدزمزنازعم تقال وا ووكذ منانتانيوعو تشيللو اًهاجش نتاكاإلا
 | تاك نيدسعلا لن عباحتم و تارئزْتنَو تاقدضلإِإَ مرظ فن كثناناق ١

 | انتهز جيلا ا لت عزاكاقاف هيلاتل 'نرملاو ةكولاز هاش تبغا ساشلا
 تايزفاهسجاتلا 5 نيرو فة جلا ماو ,ةرسانلا تمور نعلق مارالاو ١

 أ ةتطايقملا تضمن تاماشت اداكال مهني هت طضو ببلا ةاطل هما ىلا |

 و ري هك و ٠ ءامابوَح
| [ 

| | 
1 

 سا 8

ْ 
١ 
1 

| 

 أ 8 ذو ازا كدكأذ ١ مزخدانٍرريخ مدخل شع : تا اع 9 فاديوشا | ٠

 ا ةباَمِم كربعإلا نبدا معا وِحاِف د هخاحْو اد كان تندتداو لعوا تدعوا ١

 ١ ظرد ذاع 0 داني ايري انروتسدوا مهلوس روس دوا انك
 |تدااتست دي يعنلاومبا لل ست تبعا سديوتر تحف لهو | ١

 ان اعهداتلكو ةلنغتنم ادخل 0 : وكلام داخل هيلصاهيج .هلظع ةوالَح |

 | ١2 نيجالت ااا ىو وراق درس يف هدا هيو هتيوراتزختسازعرج ذاق 1
 | تمرو ارتنومدادخا خالك ناو: متلك تارت ن١ دنللاٍزنيوهَو كل فاغان اتناك

 ْ | مالكالزتتوكر هلكت ناد منين يعنّس مك هن هدداتغ وسو يلع ناي موإلا | ظ
 - 0 201337777597797 زا1512:971 22: :ندفاهلا 14 اراالا ا#

 ل رج ا ا



 17 هور جاجا 2 ا ال ا ا كل نقلا 1
 د دكت غقل

 1 -فر "ندرجلات «قئاقانمكلا كاعاف نال قيراط .هتارم ثلثين تازختاسازدخل

 1ْ أ عيون ايبط نبيك ةنئا لن ازعل ةطساورتومنرعتال عض دخاا لوضع | 0 عضوا قندهدا رق اهو 7”
 ١ رخال دال وسو منيع دايس متم انمي وسم ذلتساورلب از ناو هال: ملل ا

 | مالكؤت ةهصافإت و ةياعمندا مندا وسر قالا هب احن احا مدحايلاعنامتداعتبدالا

 ناب .ضداتو طستو هلع شاص نال وسر ةلظساو تن نا كابالا دان اهمعْرَتَس ١
 ١ عاتنالا نفمبصِعَرل انام اًظبنال لماخلاو هااعتنمال كرته كلانا وكانا تاس ْ

 ا ا

 ظ ْه يوتا اعب وا تاوكنا ع ودل انيادش هيينبل

 1 تعد ان هللا متسفتا انهو .
 ل نما نوجا و مست 02 ىدالار اتمواطتج زم ليز نادم دلوهارك

 ا ٍاهتماأل اينوالا زم د وكوا ترش تدلل او اهم جك اكالدكو "تا تكلذنجاحرما م

 | جل داطلا يعور رسوما ايس اديس اكروعْسه وفا وخم مرح هجن
 ا موز وس دإب مرار عر يساكو اعود ابدت اعييتباو عاف )انبايدَع ا رْساكو١
 ا الجول عين ندا تاك اكرر بوس اي دوهشسضانلل ةلك تاومالاو اًيجالا انيلوال ام
 ظ ا لا و حلل ريك رعشا |

 00 دكر عيدان تحلل ١في زن هدع اوبل نط اناا
 ا يزين اك حدا هضالاَعَت : هما جاو كل هلة منا قرغإإ ادد
 ؤ > دركربك اصدرملاب هارت شاغل: ذل مالا تلاكزقو ء تانئرنم 5 ا

 | ةليزدالا 3 ءراكلازااعاذ بألا نهرارلو شل :لاو متاع هنداف اهمحجر تعم

 20000000 انعم نيام 5
 طن اكتم كتوم ناو سيره هواك ترض وون زك# هردش
 0 هزم دل عارم تاك عين ضيالا نسل ناار اضعنءابتحوا

 ههاكري نب روش ا ةنيانط تاون 1 دعددمتزاتا حاونال انانرثوهادكالا
 | دييلا» تمن يو 02 داسلا صح
 تانماولو دول لع ةنفنأل ةرازلل جداخ ةفاقريرْضْفيل اق شدا هزمت لؤخرلاَو
 ١ اطيحاَص مانغملك شيبان اتلاؤم ماد حاقرال !لاع نينو ترص نر 1 ١حواخ

 | ضيا وديا ةاّصت انا جور هج تستو هنلع ندا ممل وقب .اتلتامل حون:تدَو

 | متهئاة هتمرمانل اشي كاك دنوككل اعاد وعوتيلل كصللانا عّموتملل قارن
 | اتفناغلإ! نيرا تضم اخال لترا يع ورتب تت ادعس 3 نؤرلاهلا ال انين امي
 ١١ هيباخن ذكور لاخلا ذخل 1 |عزاقناو مثو اينرللاة يعزم نطإتو اوهاذغ ترخباع
 00 ٠ هلعتتق : يذل اجنالا كلذ عجرتج ناينقعايبعانن ىمتاإَنتهتلا يلا

 ودرم انوار كل خو «هجال ا صرالا /هّحنا تسحب نا: قائل اوركم نزلا ىماقاىلاَكت |

 ١ مم للا تي زم رك حا ظنا هلكلضني داع ولارشج '
 ا روس ويك اوءاهمجنعوانتعوضر ظنوا "هبطت
 » . تا دتح ةمول اتلاف تاو يندلا ةنحو,راننف وكوفاف دوحواتخ قبب لو هنااا ا

 ير كم7 قالا شنت دكت اشي كج 7 4 1 د

 1ر11 2 2و 12 جوج * ميس 77# نمل 97 رج 1

 7: سي ع ارح ارا 153

2 0 

 0 لا

 0 ا

 تحسن

 0 و اج + 010 0 1 لج >0: فسخ ن3 ال1 امو تا ل ل د ا ا ا

 ا

 ريال



 ا اننا هش دجال نيالا دن ون وخسل كلل دوت دو« هتقلخ زن هيلا طن 1

 | ةنعبطن اهتيفزع جوميإف هنيطخيلكرسساز اًنْررللا تح ةالتلاينطع يملا لوف او صهر َعَياَغَو اند

 | اشا اذ" انضإا تا يمة وم ديزل ض1 ولا اعإ نمذاتن ان عن تالذكو يانا ة علو

 | عمد اب هزيكل ام ناكدف ءبؤتوخ تول كلم هنيلغ ا منة تب تام از *ههاكمزم |

 1 اننرلا ةتعوتو هنم نونا حور نتإل يذلا تلازم هد هاون ل وفتو هبا

 نلاعل اترهسز كلو  ءدرحال اف منن صخزتن الو 1 ؛اتركذاك اك هرايضوعم ومالا ١ انظاوف 0

 مداكتهناوها انهو .
7 هيكاشال كم 5 ماسالا اقل الكل مزحإل تلقت ةجموسلل ى م د ا

 0 

 ْ مايحال نيالا زوم دهانات دنملا لبق عمل ةليك نيو ا

 ١ ى اجتخالا موتا خرم اوس فت ضفتبال كلذ هضمي اهلا تنير |

 ١ مالظلاف ِهدرد ٍنِاَعَن كلا مناد : نا تلنب نم و هَل عَن همنا عترك از «نانطهاذمو

 | الالبان ونص عمَِع حالك ران فصناةدهتؤملااو ةياهيتساو هبايلوا عم

 مهو د نو ةقنرّم امْوود اًمْول ضربا دؤهتسلا ةشحؤ رباكإلا تفيض «للعأل ل قملا دو

 )ل مش داةءل اوفو ١ع حان اغزد .«رضيجردزحاملا انكم منم اكن 50

 ام حزم زي لرشش كانخو تانداعزع لجيل ادن ف تقل فتولل ذ كراج ١

 ١ نما نانا يدع او هداوخال دو تلو عدإو مسام ةزثكل هنا َج اذا اهيا قارا ا

 ْ لئلا اير' كل ذ قرعب اكشن لوازم نينو فاقت فيفا نمفصيب ةرانزملالا

 ١ صو هرزاكء يصل ءالتمز» ماسالا بد جليل اكل بورن ضصإب هتاف عال ة لالا ْ

 ١ نه ةئخلا ذل هت لاو نلت وال نا نموماكل خفف ايي ينس مانا و هدرا

 ْ اقر طالت وساك هرسعارمع تاق لك ام ثاددلا نالّكل تكلدو فلا « هالته بشل | ا

 ْ رز لاؤسلا 2 نذ ايقنت ةوك وون حاسمز 0 هداّيع ْ

 هذاا نعل نخب الف ثنرلل قدي حراك مءاعد بيج نايدر يل اذن وموال كلذ ذذا ١
 ْ تال

 ا رس كك روق حم نفور ذاناطا ين طك ان)ةانو رز امالا ا

 ْ ذاتك كادكو سانايا شذ اط دالك ناؤبد نم هش انو وحو ا

 ا ياو را ازيا اف دتيس ناك تاو اناوب دزم سان وحل ابر هييطالابكولا تنقؤيرا

 ظ | ةهنرعت نين يس وكن يف تقل را تزن ماا داوم اما وتس رص
 | جنات ضيالادبنجي كال هن تنبع هتادجعوإ ةنبنمةيجانبنزإلازباخككتذو
 ١ بيصدتد هلوالاو ان دالي هج امس هربا دسم تدؤملا انا عدت لومي رهام |

 م بج
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 عع نك 267 نار نى .:نايؤعل 2 20 كاع شا اطتعواك ةدك 7

 ا كل حن الولع احنا تناك نكمملاب ةشاكول ائرال ةكشارجل زك ١

 | هيجل تاور زم وتب اًكدرعلا ٌفسكولد لهجوم انو طق لان ازيا
 | تافاضاد ««تللذ عفوا هناا كيو وهناك ل اهييعو مصاف مل نَقن هضارغل ايار 59

١ 



 : دي بل

 ْ اقلك اننبالا": 211111111 لا
 هيب هز انمالارت و ولا مِةبامَوملاَقَتهل تود و اينوالاو 0 حتما ١

 ا داروم ةنطخ هاتر ةنرضحزم رو فتان طع نرتعلا اعهنؤحلان كلذ حاضاو ١ ١

 ارض 1َقَددجَو راصصتسالا انين ءارلال تانك 0 ةتفمو جاءوا |
 نيل ليفت مددت نترلإو كاسل اماَ هرم رل واق لاما هديل ايديا :انَه 0
 | ماّكللانهْ ٌتلفَدَنَو + طاقلاو كابا هرم ادبيات |

 ٠ ءام تلك صحا ان: ٠ ءاتسوا وكرمك ٠
  5ةكع تلا ضزيعو كلا تن' ٠ ءارضلاة رتل اتعرف ٠

 | ٠١ تطعم فرعتما ملك ٠ :قيلال اكزشر جلا ه5 1ددهازتايتدلاؤ ارداف

 رتل تنطر نال 3 و انااا يادايع شح تاارؤضحلاهَعَوَد كف اتتَمَداَحَو هعمر قضخلاو و

 عدطلاب هيفا يخزن اهحزع حول ما وول قف ةاعارمزم طرشي
20 

0 

 كوارث نوبَقرَم اًتشهال انازفكىوارذلإ امش عامِإَمآن كامن الولد ّوع ]

 0 ا يقل تح اي تا مدح

 2 2م اعتةنداع ١|تمو 5 ُ

 هن حد ات

 طر انداةي حنانيا ذاع ايلا هاجمت تمل اهلظغاي الاد اة

 ض مأالا ءاكهزمو عزل ةل لال لاتخ هداك عطش تاعبي ناي ونار تس االتع ْ

 دوريا خو هده هاج قنصاَق كد ايفو هتدانا تيدر اهيل راشتل اعنا ١
 ه تاس ونص هاوي هناكد يوحي خلاد دوحو هلض ات خل 3 هاجريدحا ١

 . تلك ىلاغل هند امن :
 اقرت هلو عكتللاك ةوريتلا انجري وااو 0 ٠ْ

 مضايا ل قلاب انهض ع وب نة ” دع يلخاا ىَقَتدِع تلة عرتمال اد يط غطت 2ج ا 07 تحال لون اهلاعناحلذاف لجوزع ذات غاطزم هدر اينو :جْتفاؤتل لا اهليمع ْ
 وه نال الضلال عشا عنماكزمت ”هددوندد هيد يلق تدج ةزيشلا ْ

ْ 
 ١ هيام ههاوخا ك5 |
 ظ يضالابخالنكع دبل ناضل ني خيير نش ”ناالاضْرمرمطقووانشاآلؤا ١

1 

| 

 ١ هسههاللاكت هلد هما 2 تكل ىوان نناخافد ىلا ذا كل املا وه ان قيل نتوكال

 | «نوللشلاالا اهيضياعم لتقصي هال نفيوانتتند نيبو هدر قعرجاو ام ايق
 فؤاد دنع: تلطام هداك نمل ةيع جحا 001
 ١ ده اير شررللت <" مؤقت تود قال هنمادجواواتاالا نيتي نوتتتجئال متداول

ْ 10000 
 ١ يقود طلئاذا ٍناَكاَمَيإاَعَت زاب طنب وتماركة نش

 ١ ارعتكومو هداك 0 هداثنو هن هنرد ندمت , لاح هس ا د هدد كءاختو نِظاَئوبَو ا

 وال كا حل وعقل ةفاع زعْورتشمو ايئترالا ومازن ذ اك ناونحال از ضلال سرا

 تا ضم اهات ١ زها هكينفلات تاداجلار هه واض انظم تاقئظ وع اهداق ١

 ا

 ده ل ثللاعلا تدسزولان :© ةشيو زم فدو 0 دبل بولطَم ْ

 ظ ا

-- | 
 ا

| 
١ 
 أ

 ا 1

 ا ب حا

 أ
 ا
1 
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 ١ ىنملاؤاوام ةدك ةل اص ةزرنةرتوضحب اذا اًنادْؤَعَن هذلانع ءالقاغ تلا ءامشرحفا |

 ١ ذامعاد نملك هلع لايم الال ايوعر دج دن الف لان هندارعمرلت ضن دلولكأل 0



 1 1 5 ل ا 2: يو كقول 0071517 31 ات

 ١ قوز ال اس ةهئيريللو 721 ”نادتدت نع هناجر ةروطللو ُبدالازم < ٠

 |  02ماه 100 0 3 |

 ا شيدر اهلل 9 د« ثلا وجال هيعاراعشكا امزدكا لاو توتي هلِنفاغارمو مايل اك ةنإبذ ا

 ١ لا ظل انعضتلا ١ ندعاحاةحوذ ذاكاذ اابهنعو فرم زمعريزاككاهجوانيعكاغؤلا ذ 8

 ْ طلاا تانبزدوا هيف اين اوال وا انينرشنوا هنيدال وانك! ارواج اح وز ناكذا امتبسال | ْ

 ْ اجونذو ىلا :نلرالا 7 اعيززداس اذ ذارمعا نسا زيكا انمع رطل ضع ةضسدانان |
 ا | للالُو وسن ةكضن يرسل كتل هملع هلد ىلا اص هلوسر هَرَصْحُم هللا هر طحن ا

 ١ تايؤذعل ضرنَرَسف ايبلوالا هّرحت امس فذ ايمو لولا تنبو حسو هيلع ضاوي ْ
 ْ هاكات هابل د حانصناو ,ءليلعلا الا ينارئازم بئاخت مرا تبغ قاخازهت لجرزعمتلا | ٠ْ

 ةجناكنم يظن زمزككمتمحلا نمل ذل انكؤ ناكن ملكت مائل ومالظتتلا ةدارشر اع |
 اكرام 93غ ئالا هلاك ةلام قلل ذلك ظ 0

 ١ رالاولا ذيل اح ال مثلا عارم شن ءاجتوز باغولا ةارلالارظن زعم مناي ائارْم
 ١ ا قب داح هحئوذب ددنع ضل إف جب تلواسبؤتاو خدزفو ”بدالااسانفف جو لاروطحيا

 ١ كلغ تنوره فاس تملا هراان »نوضح انو اهيعئاخز حر ورشا ماو |
 ١ لن امنت محل اح نوف دو ومع دازيو زبور تو هاتان |

 فراتسد هداحد جود نب يم تيك تناجازضعلا ندين اناكاذاف ةخاط ايس ظ

 م "لاا هه 0 ل

  0نعوسو اه هننانم امص |
 مثجت "وم نضر خرم ارجو يم ارحل خف ناو ربع امال نمدحل هاطتعانف |

 اف تانماسد““ دعو مقدم اال اش رجالة ضال تنسين نأ رد |
 ا ١ بضم املاؤ كلذ د5 حيلازم هحضلأ تئتالسال رأ رايصتال و حو داننعال !رعدنطاب ل ىذا |

 ا داعب هلدحا)ل قااللادَهو يملا نع وزويا م 0 يلا | ا

 ل تت هر قارفازم ؤ _--. :

 |  10ارد طهي هنا هالو ٌْ
 ةعلناجو 00 قات قسما اسد ةزط فن جامع ٠

 لَا نول يرد نفل | ابيل حلا عم علطا ناهداتضفريم هانثنائبلا ةرماسرانف و «تاقال سا
 امل اوس هيلا نونقؤنلكرسانلا دع اللانانوكنا طرشي ينسف داس

 ١ نيا عي هان ايلالوفز م سحاي جبلاتنااق كلذ عت سنن ضب كركم نيؤخ
 | رج 6أل ار تشو ضيا هاو داتعا اوناكنادادهو ءاشايلازدع هتف ةّتيعلانم

 | "اعل هلدارع ا نتللا ةرخؤ :”نفدزذو هك زلةمو خش ]كامزكليف داتعال ارم |

 ا تركرقو دحْؤ داكيإل سرع خل هداوف و مهب زعزتأا نم تكا قم مال وار تردزا لعب
 ا تاو ذرتس لاق از >1 ضرما شارب 0 ندا ها نك ةض ءاشايجادطتح ات زتق

 م ياك 0 ١تكمنيرولل ومداخل

  7مج اهنا هكنانهامو 0

 م كءاقتؤ امتع شاور ف دوتنلا نيدو عيدا 2 د توانشتل م نيش تاغ تفد) ْ

> 

 تر وك



01 

 1 م
 ١ م انغم دل ّصنال هذتيئرب قبر مانغُم رك منك جوع هند ارب نيرا دل

 | لتمؤ لجو زع هارت نيّيرشاج هت ةماطن اب 0 ا نييرهشلا |
 ١ هاف شلل نع داو اَقَن ضل لتغ) بوْكَْع ةمهلاغ لا ذا اهرب ةن وللا ا

 / رموفلازيترنورعالا ني اتن انجب اكو هل كم ةواتل تافؤا نعني شل ا تمي ناكول ْ
 | دوا دان هل تكامنيلع دوادلالاغت هن اجدانتك < هرم نكانك# 'عرصئا اد عيال امؤن تخل ا
 دكر نيش للا ةبتمةنطزاهن نحال رجه ان اوع ماثلّيلْلا هت ذاذؤتتكيعد ان هيندك ١
 ْ | ملص شا وول :/نكاكيطلل نا ذا ترعب وا دواتر وهز ِة يداي ٌْ

 ا | زالت رول اف ايلا الفجر املا يت ا الز نيس مرعوتقم دهن اعيوج -ِ
 0 م لامن هساروتعاام

 | انما تضل دعاجونلا حا اندرو كاك دازبما عادا ننرطلا ماظل ىزاخا مَع

 ا سيمر هاصمل 300 داذلي ملل لؤق الو ةنط استيل ازيمالات عش

 0 طالدو د م53 ايندلاو داك هيج تشل ليت داس ةلتدزولا لا

 | تحدق 3 ف سدد َحف دواّصخم متكوحدع همر ويلاادهو نهار ١ ا

 | ريهلاو عظاذ دمت وربما ا 6-5 نلا جزع وضلاخالذ تاكامدو تحل اناناس ١ ٠

 08 ءوطيتا د از نيج اخو زعمساب لان ثنال ار كتان 0 دا ١

 | نيقداَصا واكريماوبو اًرمال هادا ليلها, نيييشسفل زم اقهرتسك د هيض ْعِفَن تانهوركذ

 الد مولا هاو عازفوغراحاسال ةرتطبت مرج الريال كلذ تامكؤتول
 ا ٠ ا اكاونت وشها اًكلرّصاياذ اريففلا و رمؤنلا الكرم انش نوعا
 | عساف هدازم انهو قيدلاكل ات رمسريلف
 ١ اسال قطا تيتان + ديلعلز بو بيصيام حييج ةبتجنمو ةلؤطإل: لكل قكر اشم

 ١(لكماشلل اعمل ط انتم مكتوؤاكو كير نام ضر تن تض 0000 تاطلسلا

 ١ لاتذل قاسال هدر محو ناطن ازعل الول ننام ىف ن ََن ودرج فداّضو تكلا

 ١ ١ ةاكادا | إل حضيامتو اما عم طا نبراةك حجلة نمدلا هدزخب هلإضحز طا هّزعقادرا 1

 | جوا | وتعإلاذ دادرذكو «مجا زم نما موساباذلا انين قلط اف رح ضازحلاو قاما انّرنع
 | ند ةدؤلل متعَوَق دق هسا صتو تاراتككاو عاتفطابرتحإللا واتح تس ِتتاكباحا ا

 م د ةمحات كنان وهو ومار نهد نايس حلق اوتحوس ساب عراّتلا ١

 ٍْ مدع اهمال داتتنلاو هع ززكمااذهو اَهوهاظِنأ حز رخو لاس هتاعداقشال ْ
 قو كعامل اليك ميسو ليونيل اج تراتي ةهيظتز عنا ذاك دواقخجلا ا

 ا نادم عرؤلا ايمن ادسنس سو مول يع يس هلا ذ ْ

 رتردؤالا مانا عما ضدعم نت شل ماظن اقدم ارضا نضاينعزب] كيعهلاو ن ثار ٠

 ا قنصل تاؤؤال اضع ؛حرتحال 0 ا تحاكي رش هناك بئاذ ١

 ا هللاوإ لاذ هلا همي نارا تضع خال نص تلد تح 3 راه ايرث: داال هلاك

 | قة هذول و ءامريجيمرا تطعم جدد قتدط ا يتيهسجتإءرتجلا ناو نيس تسعة رم 0 1
 ادت ىلسانلا هج 2 :> 1و افق كلة رص تلف ى!اناقرانا | خطط ١

 ل ا رت ا ب م
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 00 0 م اه كبوت جتا كو 5 0 رك ب داع

0 
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 تطرف هرك رجلا هجر ارق هيام ها ع 7 نقلا ومان ناو

 ومالا انف امد ةْمْألُع انهو ءاضرلاؤ ةكاجا هاوحزمانقاز وعيب ]

 ريا هك يكن نزلنا 0 نا 0 ا

 مزنلا ثرحو نيالا سابرد اعوؤرم هربعو فارتطلا هاَوّراَم كلذ ا

 كإتواره نطلب كرا كاكا هتغاتيرءر نع نتا رفلبد تلال دال اان:
 ل 2-7

 داك نيمو م اوم اوصلخ جسم زعيما كلذ عقر ذابوخملا داهباك ٠

 لِنِماََدِ تضف بيات امو اننيكتلل ةلشسلانن هتلادجإل ع هوم 6-2-5 ا
 ريسنزاكو تل دز طل يعم رمت نير نك ناك ازمؤ شان هعاح 2 ْ

 مي عرتسام الديس اذاني يجواتنننسالا زم زنك هل لوب هالبدخإب ليان 1

 ثوم تعبت «ءاتنمةم تالا ا يص"ةصقلان ال ايرتعالابل ليل اضل تفارلار تزعنتمالا|

 الياطوزن مانا تاهزتتلا عضاومواج تعول رطب ينزل ةنجوز عياجوانانصز زن ١"

 المت ناوحاج لم نامل اهله دل اغلا لشمو يمتااس الاد تف نا مداد

 ينهارعطا ”ةلزادلا ةفاظنلا هدّهونطعاهللاغق رد نيد مهر هرص جرم ل عرم 1
 حا اٍيناَبسو ةزجاو ةزذ مننا ملك نم ادت ماسر تار عنو تنام

 ب كسر راهن هنن زم انمي. 5

 نِادْمَي ودان كرا نيسهككدالطتح ةلا اظفادداسو ةّيؤمالب ا كصالا فرعاتم |

 حا نيعال وصلا ناد حسو ةوقلعر اذان !نضهادع اهكدددر ولعل ارم كاربصمو ١ ا

 رمد بلع خل!هلءاف بحل ارم الل دعنا اوكا هيزعرصمةينيرع لبا ٠ ١

 ةنكاطو: ةلزعشلاتفرمم قاندنعإ تا هشييال داما لمغ اه نايل خقو اعد ةئاس |

 ١ ملا تح تحير امو عم هاكر اكو نابع لال مع الهزر ضان لاق +

 اذ ذاقوناناالاحازم توه امِوَمَماَ هبحا رخو روبل اكراصا باو مالا ١

 1 ا ل ل ل ا ير را لتي و لاو 1515 ا ا 7777 رم م م تق هذ

 2 هيلا هحؤني ل تقود هيل لزغسي دا ْ
 ا

 ١ ريطجد تار ري ةريدشس انزال نايريجح هسااد ةضييئر شمل ١ مراصلاو خادما

 وتعع هنهزصرما سا محار له داؤت ةيضني نسأل كما ترطرم هربغر

 ابو توتصرعا داك ىيثملات ززرهإرسعر اعد باطل نيا عر يسم امايإهل رض صرع

 لفاولاف "نو هناي هور وكمل ةاكاجتا لينال هراططتتسلالا :نتكإت حلالا ١

 مرت تك

 أ و ' *تنيلل علا ىَر هسردلد «تاككا الإ رم حصاوم ةشك لذ ١

رالار ١ك حيصلع ل ف فطن لاّيجم تزف ناخد ا
 ْ كلذ حانجياو جرد تنالتؤح ين 

 ا ايلغلل ت تايولحلا عليمج اهيجمتشرب طال ا ؛ يلا نب ةغلعللا اذا ”ارلا عيا كنا ١

 ١ ارقام اتوظف نعلم تدراذار ايزو  اَسلانءكايل#: |

 ا نود عندوجوب ف -قؤشلا ةرخنعو هراذقانزمرحا هيلا يبا ١

 ا - ممل تاذقصم اتيلع نذل مهداوعب مداخ ممل ْخَْ :ك[دكو يلقن اقناغن | ١

 ١ رم سل اقم انؤر زعل نويل شل
 || | ةيحمد 9 ”يجاح هيدخاولب ىافراندعاقرس داكذ و ولفدالا راو خرم عين |

 ل

 012 يس تا 1 1 تا ل رجلا 2077705 7 دق 0737759 2227

 ع

0 

 | ْ 3 هئلاعة وانس وف اعلن ةز ةريحص ارم كلذ نقساف كلذ دولا تككش



 لا عجارسهبع لاكي فال "1 ل هر وصو هاوس دشرا عم بين طابا توحي فز 0

 ْ بف 0 للا ملاذ هتاان او نا عالا 0 0 هو ع ا

 90 ليا دا و دليلا ماي هيلع 0
 قضايلهحفايمدلهتنلسا# هت كسالي 0 تامل ئوطان |
 0 د جارحلا د دالبملا م تره اداب رمل

 ديب خيو تمت :ةنيلللابوطفاملا م هيتاوؤلا دالابملا امي اَبْسَو توكتملا داو |

 ْ 2 ةكملا مغ نجلا داليا حجرات «نيضلاولا مث دعشلا ةالمإلا 2 هدئطد دال! نه

 ١ ايوا ركل هام كاب اى احل ايردلاط اا يعلم ماير *جرتحا ا

 | ملت ساواهصاف 000 هرم نيد «فقاؤخلخ دا 2 نايت فا قاعأد

 ا تووضاع : هرحل اير كتر داس وضاع ختعيلا يمر او هَْضاّصَِعَو هيلع ٍْ

 ١ تنحلاانادالارصهعداتملا جدااعو *-م ماعلا تزدنيرملا3َ نيس عدت |
 ا تارطلا انها ثول انتم امل لعاال و” ح ايلا ما ةتكؤ اك تلا دان ْ
 | ةئحت وسن ةيناونغر عتق نتن تال تس هني ماش اذهل وصح ائشبان اكو ا

 ١ نم غاشا )وتقف قاوعت تاكو دوم ا
 ||| هتحل ناقوفوسلا مضار ا عدتبس جرتعو يوريهادح ل قف ١
 | رج سيصغو :كلل تكلل افرع“ هزي تنك ومدن .0 2 تكن هتتلَوَن ا

 | ْ ء- اا توق مهر وطاف << ١" كل دب تؤئبحلا ا

 | نيلعوبولاوتاهلا رم انتو +: ١.3
 | جازت رس ع دول لزاو تلقي اهراتما قبو هجمت ك 0 .اىماواذئرسما |
 8 التم ةفاطش ةركاح تبدو يلف ملام التل دكَو ىلاعّتهها ام نااملات ١
 | قكولاب صاا روس دريمال انلل ذوا :ئلذل اماتعاَر يقول الشعل وادع مان دِحْوْسلْوْفا ١

 ا م ايماشل ادارتمالا انه عشووذحكا موجاكاعن تح
 1 وكنا ةلاممللا هحاصا امته امتايلا وتل عقواك هللا عم انكم اناوضتسالا هاجم ْ

 ا نا هسة جال اح اسيد قيود عا يال هؤللاب اًكمان اف اكن سب ذ ايلا والاطيم ا

 | لب <نامرلاارَضتزم ده هنن هلا ءانركذوزللا انهو ةنولابا كاع اجوزطلاجلط
 زنافاظق كول نات ليل تال يجانتكوألاّسا ةنؤهالباتضادوجو ركب. متي هيلث |
 ْ 2و دف مجاب ايلا دط كفركنا اعيننا ز قلل هيه صرجل اخي ةاختا |

 م لالالا ضع جتا دَنيئملا ةيزتل نؤرص)لا ايلوالامةنؤماو ع 0 ْ
 رقو يبطل لهي طلخ ه املزم كلذ تركب كتوم ةزضن ليد لوكا كك سهر نكرم ْ

 ضصجاو ا ناكد هاهازت ارتثاصم ت تت هدرضزلا عاب ازا ةنكل ةكّمصا زل عودت سناك 1

 ١انتحم نيل جول )بام غكذاك هاج جاف تزتلاباتالا تالا ا
 يرغب اقر صا قاما خيرلاف تدر !رائصا نم ناكدتوكل بويز ْ
 انها ميكضاف دج ااقَت هنلاب هاي هطاختخا اول عي رتل اشهار
 كن نقناف انلطت دطعاو ا مدل دعا اللا جل شلال بهل ل لاق

7 



 ا لا ا ا 00 21711 17772 2 3 بح

 تلم تف هيلإ ايضنذملاكُ ههلالذع كاك رم ام يستاحلف هدر نو , ذليل نحف العلو ١

 | ضعب هرم ِتباَرَو سم لجو ال اختلا ذذازسيجم مشان ناكو همدان: هرم تاتو
 ٠ْ اردن اكد لع صوم بول اياّض ازهناكد طايل تاور شل ناكوإ' بهذر ضم انخابشا ١

 ْ نواكايمهذ تخين نخ لاقر ةداَكلَو هداَحَن نوح فرغت اكرب 0 ْ

 | همن دا ذليل ح تناكو اها تق ريشمال قبالة ٍفوطامدالا نكد رهاتلاع ١
 ظ كفارثر 0 ل يرش |ينصن كد يملا ناةعزب لام كرس قدطصاملا ع |

 بحب اًيرل مؤطساو البول هن ههالاس ةناونو انئإَتش تراك وداعا اان
 | :سملمدخل زكااج ولا زو امزم مزلبال مث "بدال لذا انك نكلو هايل وو هعحاصا
 0 ا

 | رع كلاع بحاتتو داسالا يمك ماك فاول اائر اانا يزل قود

 | لوني هان تنل صمزمرهسلا جدا داما ذ صاح تيد س زاكي دليلا ١
 | دي وتلا! إمراوتتس وس كلفن تف اهتارع مو لليل ارسم جوز تاكرااذادل ١
 1 ويجي مالافد وخرلا ماض ةاتتساف تمجتاذا تا ةزعن تقومي ظ

-- 

 هز مز دؤرشلا يجيب تاكد ةيدلج وسلا جتا داو قبيح ٍدطحااَسم ناطلطلا تون ١

 52 وهاك نهود كتر اكن يكد 22ج دكاتض لاو نيب انه اكلات |
 د يبقا نامي ظطايعنب هغالا نوم ماجئادات تنك خام
 | ياس ابني رك احن عل خت اب حتسسشحلو تاو ةرعش كي تتسخا - دخلو

 ظ دلال لت ْزتكلا )ضنا ةفداك تمض مرا تعنت ع ا

 ا

 ا

 5 ء_. زنلاخات تيينس لا ل ب١ كاذاغدلزدهاتللذاو تور تت

 2 مات هذا ند ا
 ا

 اًههدحأ هيف هقول قارتتسالا 2 يي

 يداوم سار ناو ل شدا وبانعبت هضرات
 ْذ 0 اتا كيسي طلال عقلا | | اعزب - اشاد ٠ ءرجاص نومرونالا هذال ةروعزحنا هوصطزم جرجا اقيلاد '

 وا عيافو مع نإ قف 7 زينا _ ةيرضلا* ةلئغ5 5

 ا 5 دالك سولف عر لازص ادم ةحفرتعم هللاهاطع ةيدديزالا هةنخيزم ١ ا
 | و توف ذل ل4 بيداذل اهو هوب واخت ةينماص عسر حلا خفر زعل 0 ١
 ا لاقت هنا عمي <. نعنيِلف اهلا ارتغنلإٍِكَعَو فاتنه كر زدوم م.وفذال كارد ْ ١
 ا ,ةومحة نومي اكاناذةّناّلماعوهوالا قوتسلاللا دا جرن رح ال ارامل وفن دة عمو |
 1 هاير نحب مدؤتازيتملا ملك تيرم عقَت تير تت كالا ةيةزاتطل تنم

 1 ضيعة "تي انتنزبزع تشزيم نعجز < اذ ديا كات امتؤنت كدذ نوكمتا يملا ١ ا

 بج وع د يومس»

 كت ام موالد هزه رعاه تلنعرذاغتناجطح وجون 1

 ١ جم 0 .نكمم اور ادا لس واضع "ضو اد كاعن ضاع ضمد يلا ذكف ْ
 ا اني منظماوزؤعنف ممم دو مورا وكل كل نط تاعاتمشلا رح

 وسر جوا معاد غانات ماعدت ذهني درعا كدا انا د عخوا هرعت |



 | ويدل م خطنو بصل نلرماو كيلا عاطف نون اورو يلا

 | الب. ةدبلط لاقت ىاعت هنا ههكنوتن غسان! عجلان ربخاو ئم ١تاؤ هتعطن ا
 | نطو ةلفاخم تشتمل هايج ادداؤب اكلنا اتياف اًيطصا ماج تلعب هيلا |

 دم ءاكزاضورطل اما جدارا داود !كابشي ةنبق'هازغ ىدخ ةتومل اياك ادهش. ]
 ١ نيفرجساتلار اًضق تاهو اربع ويح درصمل تنير تابكلا قويت هيلع ١

 دورُسف :محانووأ 0 ”ءادهوتوإ ارح تل دنوت مرام عصر اهني م ةدكر م 1

 لداعتناورسانلا دالي حظت ركرتفلا الا جرن كو ام تّيعند تاكلاك تعم |

 ٠ افي م ا اق 006 ةتورتعاقبلا |
 | ضرال ال اويج عضا الو مانا الثا اةلرلكأال يناسب مية لف قون امنم 1

 | باس ويملار يتلا نوع لاو لح هائلا يزن ئدلالةرل كدلك قينراصوخ
 ١ انلنف ندانائعباىو ادبعتناكلا ةمعنن ل تلارئعوعزإل لاقد "نائرحا )لسور |
 ١ وماكان ةنالا ضرع يذإلاذ رخل ويلات هند اتيان انكي اهولجينااوباف 5
 نوع زع دليلا نهزغ لاخ# :«نرصعل نب طب ةيضوقرمل ا ذر دلت نو ا ١

 لافاكرمال اك تلتف ضداههانجق هليل دَهماَنَتلاغت سااشنن انتاَلاَّضَح ا | 1

 ْ ايهرافتاتالا نيا ضيخالد لاق هدا همجرصاولالَع ةردس زع) كم ازم ةطينو |

 ١ بوز نام جشلااماَو 7 ةئفاللا الملا ادعس دعّدٌدهّيف رهام تاهولارعزع

 قمديلعدرت اه ثبيعاأذ انوه قاعي تطال تت نيكسنالا اهانة اك
 ١ كييناذا واكره اذ عيلتإبك تكل نهناكسبع رهو 1 يشل طلو سيصاَو
 اناس نجلا اطول لا: نقل اما ازاف تل اننلبننف هدكو

 ١١ همائالا بتاع او خويار ضم لاجل رماها هامخت ناتج او فو اشعق يمتافرعلا

 هع مون زم كي مونيا متلي صانوم حشد اسك :اموبنيجتراشكفسالك

 2 يضل ناك هسا ل لحين رع ةنف فد كك ارت هاكات لكناوهتمانال فو ”تاذ ا

 7 وي لويئالطللا' دكر عر طل سرنا موك نود دلل قاعلازسح

 ةياواز ان اع مايو ةايعو تلا ونه 0 مقدام ورم انوسلا جرا 5
 ذا ههلهَعرَو يلارسح 0 عشا ا انا يرشيلال ةلكابالمايإ خدام ١
 قمم يو دانة طر اىمد كرم تشسداذ ةيرئلج ني كلانود |

ّ 
 ظ ياذا قاع ولاا هزجزلالاو مدمج >لل الحا حرخن تدان اال زعم ةحنكسذزا رائعا ْ

 ١) | نوطو# 20 نعوم شلاق افرق هند دوازل زم هحنسا و اصعب هد هدرتصو هللا جرحي ه هد ْ

 أ رخال ةناك ياما عدن تصر اه علزوك كشدعط اغالاتو نا

 / تعالداغ نشل اكان هلت قاددريرصمإلا ماكتلا دالبؤم ارفف عن حرت : انوش نضصاوخلا |

 2 هروؤف نا تعتزم عج جا ورع ماج ارثمالا عم هإبإ 0-0 - تلقد ةجالاقت |

 ْ اممُدُو عفان داش 0 نه قؤل انهما نبل : ف دوس اه تلفن تالا تركت |

 "ثمنا الول هاو لافاو هةزدعزم هواي ايان اكو عما اا كر 2 0

 | تاز الي ةنطلطانروبل تاذزعو تريم ةيؤتلاه تلفخ ل كاك .انيتسازع |



 | تيبس تكلاتفو اوت شامت د

 ١ نعليكع# لاقت ههازعءلقعوا هاوغا وع سته امض يفر دتعال ماه كيكيو زينل ١

 رو ةنقلانك جلا اقيئر دل اداوم مثال غتر اقوا هيمن يح

 0 دتادل 3 ةمزاكو كلغ انايتنر هوا قداعتيلا هندَع اقر سر افي نع الان

 | دح ل دؤدبوو انهاخورتج ناك اح ا نوركل ةعقاولا هنانمرتعسل طم واخ هدا

 ا اذهزا هشه دشلالاذق هب دامو دار سِطعرم هارون تس دع نؤراغز مع قربت

 ا همس يل د هاجر منة لشم هيلع بدألا لبذل وصلا ١
 05 ريكا دازعلا هات الذ ذل ثمرلإإلا )ضيغم دعلاتض دارملل اييّصناكم ”دحافوتملا | ْ

 00 ا بلع مسالا براق رتل ايعلا ا نماوعفاطلخ اخنذ 0 ٌ

 ا ةحونلا ل شقي رح اوم خدا هل ايما خالّصلا اقوحلاب ةعظعلاةزبلا هذ ْ

 1 ا يمرس د ضيا ١ ١

 انا سسك

 يم نخلا هبوؤ تتش لا

 ئاَراكدولاتلل رف ايلف ف هياتم هعل تجر سنل الغ فة يك هتف عاق هلع |

 | جرعة لسالا جيل ةاكك بروما دونهم بايو نركز آو هته تامْوخ د حيغ تف ] ١

 | امن بوتوالا هم تلاخزخاب لاق ىشيإشحلا جيس ناكو نإ هتاشم ابي عتيفلبلانيبلا
 | خا ام هلاياق معجارن تل ذرب رخو مهلسالا جخار ضلك لس هتمانركد تالثكو شيقل ١
 | ضاطت ههوار لكن اذ ريكا زعل هير قدرطرالا نيب نمدخإإ تاس تورو
 ْ هج محل هطول تكلا ل هانز يوارطل انسخ نتح خشلا مدرعات ضار
 ١ نيج جطلا هامات «بتؤام تغتال الغ قلقا تمد فالوب ةنيغأبا

 | ةفل ديمدنغودخ عشنا دل تدل مد فاح نست: بو درطاخل ان 'هلظعو 0
 | تتاتلتاَق ماظل تن الاف ارتهتشم هاجت ني حلال ف هلكمل از بتي خيشتلا
 ١ هتيم اًهلادرهس لاف ٠ هرحاَتَع عظم اورد اسشرصمهنلع تق هيا سوتؤم |

 ١

/ 

 3 عساف هنناّرداص» 1

 اد اوحاَنصق يم ضو ناوخال كارل 2 ماي! ت ثاوممشلا لوا بؤ ذا ازعاج العؤناغا
 ْ ا وةداوح ! ءاصتإو بس كالا كال مجم طعنا اهتم | ؤ
 | ومش ىرن الف ةقاضلاَةداشكتال اقل ذل اعط ود ناين الوإلا طوّرش محال لْوملاَو ؤ

 /دئاصفو ذاج طق ربل هداؤشملاعتهضدازيغد تا دع ارتطم بوككالو نئلسمل انها عر تف
 1 هتادالازيتي كل دواران والي هّييحال ايكولاف ةقونواوهمركلدلا :رتكواشل'ه ةلحاوملا

 ظ ٠ يب تافؤاقو دا وال قول اهلنا ينال الدبل هنضلذي نيد
 ا | دخل ةطياحاتصفي تونخهتبال ناطاتلا ارز و جال تانو»حّضا» هداصرعمامال انارضاإو الا

 | قدصتلاثلا ا ةيكوب]ةوامرألا اللا حن اكهداول نوووُمَوالبوطان امرمهمت ال ناالا |

 ْ اهئ سدح ذكزش مدعو ةةماع عخو ةطساو لكي ذل ارمغلإلا ةحاح لمحاّصاجلا ْ

 1 نعو *هيِئاَعلَح تفإزخ نودع :وكك ناب ةعامشلل لل هند عومشللا قاطختساو تللذفإ هم ش
 َ الظل تردنع ةرحاحاصف قرط جانا ناءاجلا 2 و ةنجاخلا بجاية

 )ا

0 



 5 2000000 00 5 اتم ني ايتن صارو انانيإ ا

 | تق ناكل تن ةحرانتتسال 5بلس نصلك 0 ئ
 نزلا ةءاولاؤ طخ +ديلعمنل ص خالو حت نثري ةءاشلا تحت انيك تضطناوا ٠١
 ا 52507 اوترول انما اى ردا كتانادل لاعبو وماما ُلوِعَتَو لاهشلا ها

 0 ممل ادلع اجه انهذا د تاما الهواتف ١ ياوعنووع مداد ولع نتا ا

 مل نانا ماركو مت قايزخنونلا البدله شيف ايفر انداز محد ١
 0 يرجو بدآل يفوح وو سَحملل اوُفيَو ةرامعل ايام تقي ظن كلورتعالاوا )
 جيكاف هعقتؤملا هدرو اهزع جالا ينال هيسومإلا اال لب جداتلارب نععلا ||

 االول درع تاخد نقم تييرتتفلا داك ١

 رم سرا ال دمت داعم كلل ةورتن رسم اخاه ةمدشل أ 1
 ْ انيظنناكودت نما لل لل ةؤد ربو د هنتر ار <رامعل اهلل ذا هيلكدحومإ مل ْ

 نعوم اًرزقام اشم هنئيثب اكدرشم العلل ذل اهمزعؤلا هسنونالوأ هنا نظزشا ةلحابو ١
 5 هربنا كي الولع ايفر تللقابااخلالاف تا داصريخوم هفيظوانلؤ قلو ١
 | !ظالزلسواسلا «هتقذز نرخ لوو عددي يرمملاتالذلئلو ةلؤزحاللذةناكو ١
 ظ دتخو قانهتايإ وت همي وكي اهافطمل لكيلد يده تهاوي :لماحل يلا ١

 ُ رفا نال طب اخاف تفقوند طاب حو هربا ايش نم ْوَمَو اطااخ

 | صزاتعسملو ةةعط ننال انااا هلا خامل ٠ امتوزعاتسرعهيانفرس#
 طةشزاهلق كلذ ممهْخهْندعَو نر كانط ن تملا نباكأل ان ره انرع بهزّس اشاد |

 ١ م اترما شت هدا 2 ناار الل هنع لاو هنعل وهام ضعلانخاداخخ ١
 ١ د الاوز ككل دز ددال هنا مشفر اتا رمز داق هصنمو هذئتناوا ا
 هكيعمت ترب ذل زرغ اونع يوبعتو نحيف هتدترتقفعلا أطعا تلذؤَو :ةهاظلا ١
 | ةةروعلات داصاتلا يعلن ضوتنإيباز ةلَعلخ .ةاووز تلا يييشل قام ْ

 قل ةنالات فؤتضلاو اريل ةنخؤملا اهيل علخا هل لاش ذهل هلت تبل شحال اهيل |

 تفقد و هتهرو اشف ظنف عتل اريل اب سنا جوحلو يلقب كذا ل اخ كينع ١
 جور لاف جلل قالا نم اًهامرف هنه ةييزق تناك ةربجر اخ ةز زف خشلاز نخاف |
 ا هرلتض مر غراما شل موب داو جورلاب كذ:نلخدا ان لاق مث ضع ْ

 | اوطِمرَو هسارعهّوسلاىالتخانمتل ولمَو هوغنلو هساراؤملخ ةناوعحلا هليل اعلن
 ميرزا موج دهم ةناصخ هغام دوست د عشار اضف هذيل تجب تفلا ْ
 | الخلا +حراوختمكحب املا «بانعل انام هن علشان اكلي يشل خشن لمع ناكدناولن هنو |
 أ طز. غلا ظعانتودلانوغحا :رالطخدإ 21الف هركمو موكل كرعدتطاجلاد ١
 0 ال هدراوجنإكي)ناناجمف ها اهنيلعةن وذل كشنا نم انناويختزم حراوبلل حتمناف | ْ

 | ليكن تاج بدع 0 ا هانا |
 ءاعيل ىلاعت هناجاق لان هياكان ذل هررْم اجلا لولو افاخدازج نير هيرتالتكم |

 ةقيناخلا هديه كاع تمحي وطدد ب : راس ”رماوال انما ةندداتعت قلع بع عا|

 ايي

 ع تح

 لوا



 لا نايم نشل انن
 تّدحو اهتوفرم يزل وا :رتح ل وخ وزد خيبعُو صحا

 ا يلا يرجح اَحَوم هنمزتولإل ةخادإل ناوهقتلالوا# نا فوك هامَعدا ١
 | طفيل نابجا خانك نطو خزملؤني سا هع صاؤللا تكرس ناكتقو «نيطسملارساب

 1 نجا ةضاج ل كمل عر شير «ذوككذالالؤل زم تطيح عمايل و ةورتملالا كركر

 ا ليل ضرال اهلا هج حتضيال و ةزر وتعرف جا اتهلخبإلو ةيبط ةخيات دال دادد هزنذاضو

 ْ :اجيفر قنا ممددال ةداهج داي عتيجالو ٠ :انط ملام ها نعل تضبأل كفك الو راتبتوا |

 | ع بمذادايرةسملاْنت هنحاخ و اكنلاهلاساع انرااثب دحافيح رقع

 ا لب رس نثينحيل قاف توعد لوم تكوف دنع بل ناحل اف ذالك ا ا

 ا ى اردغنوت هّررع ناكاذ 20ش وتم حا انوتكمالاة كاك هنيلع مندا يلكص هللا ١

 ْ رز ا هسا كعب اقل كتف“ هديل افكصو هر هانم

 ْ نات 0 رسل امورعرتعولو اهصغوخر اًميَلاحلل ةرطفنال نا ة>

 | طا قابَسو ييتادود مزن ربغزم ج جزمينل يرحل اكهذ اع دناكح بيتس اذا 3-0
 ا قنبر ديل يش يل ابا درك« رظيجل سات اني ذردس

 ْ تتواكالل ناري دتاعلا *ياهجتل اذيحنيسو جيلان ههازعيّ وجم لد ناحبشنانافاعبلا ْ

 | فهو ريبطت كاك هوكتتس قطعنا هر اراد لا هرعت سس قرتتذ ]يكن ىذلاريتشلا
 ا رصض نتن ايلادوو لا و روشنلا3 ناو قرجالا نم كارل اتالذؤ ىنام حَحعلط ااذا

 ١ ثرتفا ذاو هثيإلو نع هل زعماودو ةمارءاكلا تل دع كسل اتلذ اد يلظتهنم ةرعشلك

 | ضيع هانكس زع ضيا !ًرتمفل زم ريتا دنيا هيلع صف ا
 دهز هوسفماتغالاوذ يلا غد ناكتال َدلّد حاحا عركسا هنات انت ابدل ع ووَشمم َح

 | لوصول العضل الن نارشسع داتا هءاَنرَرف امل نقد اًصلاارنَصْفل كبي 0!

 ْ ناد تتازم لل خا ةاف هتبضزم هنِخا لع قفا نوككوخ ةتعرلاي ولقل !ماقنيملا
 | نانعداتوهها تال د ظكانزحرتكاو هيمو" توحد همنقملا ةترتنمراتلاب حو اتم ْ

 ْ قب اهل عرسال نافاه تفنن تل سيئ ناب دلالارم اند كل ددالص»ل ا

 | ةمجمزو لضتا فاكر تنعلّدلا نيا نت تدايلا رم تهين دصَو هتقطل تل ذا ا
 | بوزب ناره ع رول دام ما ظع نزح يت تو اًيبذب تاما يشمل ريكي تلا
 ١ ةلعافؤاخانهرازن ةلك ابو« "اهات متل توت منن !فامتةوفماتنملا ثاضتوخ ْ

 | ةجيصمرعل ل كسا ذاسانل ليلاغشاغو يرتكيل اهنا همر صاؤلل دع رسم

 ا َ ا مصققلا هذك حارسا بغي ل اوعربوا هعاص ثاتسلل دلعي 0 رت |

 ا نمائشِنم كرمدل عومشن لانا ًدكو رتل اناا ذ تاكايرو ل اتيئاغلا» ا

 | ةيدزلا ناو قاعد تمي معك جال 0 ا اًَهرضزع امم ةزببكل ئماتملا |
 ْ هذا اخ اوتو ماع! ملاح 5 خب - ض1 ةكابوو مةيصد تا همِد نالزفا ظ

 | ةهحا ار لغمانو هب ذل ةوطالا لكو عش طير تيلل كلا ْ

 | كاي رات تخلل هارت عارمو ههنعل ووطن نعال شت اهنا هنانعإ ا
 ادصلاوبص اكييمف هاند يولكأد ع وعد ةحادت داب ال نانا عي بو يدا

 | كك



 0 تا وا سنه اونباقنل د و تاجرا تاداهكد حاتم لاجبو نوح كا تعتتتااكاذؤ نركز

 ٠ تيدلخا 5 هترحلات ٠“ 1 يره ةنحو ملريصال لاك ادم ياسزان قطلاةج
 ظ طعس ا هت ههامتفنا امم م 5

 ١ جئألالاخال دال نمترتضفا ذاق ام حاعن هتلاانياتخيؤلا امو جاوللا فيا والامل |
 | لسور ميعسإ سيينا تع تجؤن مهيئظ غل طنانالوا ةتؤلاج اياك ا ام لاس اتلل ذٌودَعم ابدا أ

 | ناوال اة ضامل انا تلك راقتنتمالات تلك ناف القل ا اف
 تس تت كل ةؤرسمؤنآلا ةنؤمابا كانا خا ايمعاو هدا اتلاف : تنسيق اكينم ١

 ْ نفت مه دتعدالا ما احر تانماكك2 تربو جو سم وحرك ةنادو

 ١ تطج اهلا هراَدؤ هدول يح اص اتليلَت هيوَش هينا لا تن |
 ظ يؤ تاي + هحؤتي من تٌرياَعت متل اك نال عيت هاف تيه احاح الدبل |

 ْ وع جبس وانما عزم هيمياوةراادتشم

 ١ ياو ب ا ا سليم امالعت |

 ناك وك مك تبادر صاوملا يكد سن اكو ه «مهتابدالاف رهان ترطلال هانم

 تحاصر اجا حطن كده انو كيب دوج إف فرضي هيلا ريت اصف از دكر | هل

 ايا يخلاتال دحر ١ "ندع نيثملا تاكرق هلاك * ترصتمرع ادها تتم 1 تيدرتضملا 1

 يل اقم هتيلعرع دال لكيلا داتفل ادب محلا نش اان اليخلازب دوعشلا ||

 ١ قف تير لاقت هيلعضعر داخل يعيش هتلر تالاةكىل كذانتإ قون |
 ١ ناوامخ يانا و ماد قوت نب كلاكق تينر لإ رسوب كرجل هج هال اذاكت ١

 ظ 2 معلا عدسة يكدوي ال ةمهنع حاؤالا و هج لوح هني قرص قرك ١

 ع هو حلتسالا يشب تائكساهرإي نتف مدمن“ نيواعت هنلا ان كلل دّنعةةئترإعا ١

 م تقاير راؤتم واسال هه شالا كحل تيل |
 ١ رام ولاا اياك ةطماورفلا ارت عمولات باقات نهتوسلا اونو ىلا لاق |

 ١ لحن كابل قو زم ع ا ضران و يفتي ثمود اوبازيشملاؤ وانتو ىلاحلاب ْ

 ١ تا نفجل زان تتقن جم نادر تامل انمانال هزهرعاةلخ ع 3 5-0-7

 | يحل وتحل طا كحاب سلا جيس ايريس ل قش يلماحنا نو ْ
 ١ رماها اعتصم اة هداف اق ذاكر تملا نلكيطف 2200126 *

 تما راندا يدلك: انتا مابا لونين ١
 0 اهيزرمم ارتما دو هدا ارح تو «ةتسيللام اماالا هذ اشنهلامانمال اكاد اتا يغاماَو

 ا ا ميا جنن دس لاحت هلال ١
 ْ حاكم قاكنق ىلسرح سب ايالا اوف ْعِتاَمَو وات اذا قااجدالا نجباكب |

ْ 

 ك0 ا
2 20 0 +2 3 1 

 اهله

 مزلو

 راهن ةنياح اف هاي ثراذ نب تلا تو هلع مند سوا سيل ١
 اص لوقا ةنولالا اهجومح حرت ط تل لت نناكم 22 نفلا عقوالو ا دندقلا اضن ا
 ا ملت يدعم دا وسل كل اعاد دخان اثنا ناز مهلا نا حششاك
 ْ انرتعرتصمو دالك عن ا يعم هاثالا مهينع حزتاف ناظلشلا و ةنوداباكالمت ١

 0 المع عاوعرتب نت ازيدب دا تعاند جالت نوما ناكالاغبلا> تينداذتإ
112121121 1 11771 

 ار



 «:- رطل ترضين 6 ةنْوهاباَكحان وعيا ةازتما
 5 م » يدع 0س 0 ائن كلنا هه امو . ]|

 نيام بكي ذل ذاهناتلل نو تكلذ بينج عزة و زمزم ءاكادنع جال ع

 مه داعرو دول نسيولعا نا اغرمال اندكتمطلا اوكف ١ طب اَسولللوْمَتَو ةدايعلا كشللا |
 يريدك ات دائمرعا ةضصدنعإ نال نإلا اًييوالا اكرم وكنا ذل الد و تفصللاو !يرلاتج ٍ

 هفوبأل مززع ةخاحات شف هلاَسا ذا هيا ليحاصالْوْمب ليال هدهازابخا ١

 ١
 هو

 : حاتم اخمازهعجت ظع دلو هزبإق دلل ال .ةقدزيال رنا انهو تنرحالر لا عميق

 ها هوتييرتج ةداذ هلو هند الا هته ذ 2 خل وح هدرصت هتلاؤيعزم هلا ةيجرطتحتت

 ١ دامك ذو ٠ : )ضل عطوس يزعل وهند هس ل ا
 نعال وال كاش كداب نبا ممل لَقم ,راكأل اهاصتخل اتدمس

 زيي يصعمرجا كر وخو ه1 هظعوَر هجوم دعاشاتف توسل ضنا هلع

 يالا ر وست عونرنا واغاني 0 0 تمت ولارطرل

 ١ اتينمركم هال اويصح وْ :نيالل تان تضف طر مال اكل طحت لاا ان هر« هور ْ

 | رهظياعزد يريغت كاع امق و هج اد غل صان الكدر ضنا ارنب هلواف كلل |

 ١ وهران الا كاةاكينظقن وح هنعوظعيمريمالا تبلل ىبمادحا ضنا |
 | ا اًممقدنع تيَيضْففو تالاف هنتوا اداوم دنياك ا عتال يك نانا تذع

  1الود 'شاحال و مزمار تتباذ امم تامل انم جارح الولاو) تاهت دك |

 ١ ا 0 ا جاو اول ”ٌىِيحاص جاع نكو ىمورج مدل تلَّسبا
  1ا انرمالاد انام انال دنع نونا لا نال كر درع مايلك دنا

 | ضَج َِعْيَيَو مع 2 ل لبادردكالو همر زا تاوصلا تاداقظامب |

 | ئقراف هد نه ير عدس ةجولاخل منايا هحتولاف د 0-0 ظ
 | ويم *تدزوازاضرعاو ةعام الاف ااه حلاتسلالو دادس راعوم ىنحيل ٠

 م1١ لود رحل ١ 0طظيلفا عانت اج لمن ادن اتم نكك د ثارت اي يضخ ءءء

 0 لكو ةلكب قت نال مستم هع قس إل تيار ارم هتف عطب و يعامل هكدا ١

 | .اتهنال :ةت)ل هواك تبادل ته توتا هل عصرلكنل ليوا ةيداذول فزت داك
| 0 ْ 
 م ددعسملافتمسامتغا اصول
 | دلذكد صوان نحط غ همام بقر عادت نيب هدام ادن
 | اولصي ممم لك مصجت معلا ذ ايتو شطب رخو هن نتحام اخي عملحات هاف غلك

 ١ تلدسسن هالك اناورش ضغط رس ان اءتعهئطتحل كلر دف هدا طغتاند ا

 | وخو ملط عد نال مرت دلل دوب تاكا تطاؤت تفهم وعن |
 | تل داع شلاق عرش اراب اق ها تملاو هذاشلا يلعوتوز لتفتو«تالذ ْ

 ١ ميما مهضنوءاتباد رو مكزموالا امهبعبت ل ةحواككل اناس |

١ 
8 

 ا _7579ا

 | 20 لا اوزنشيب كفرا الاد اًنممزمَو تن ودمود ب "انضم ا ونلكذ قورمنيغا ١



 ٍْ 0طن درعا فادي ااا ماظل اطفص دك ا
 ( ه2 هنق عوتدم22كلَدي ضنا هناف انت نال إي كدر تاع نور عنو يف انتا ا

 َ مكرعنما ا ارم )ينك كلل ءانضْفيتَدلا انهو هرم 0م مال امش ا

 | عمسوا هر هننيؤز طك كا زلاتاو لجل ةلثلانا ناكل داي ةمماغلا ا
 | ةج نعل رءامد سكتت رتل عيدان نم ةرمو اح رف وتبني خجزم ميشا ناونإ ا

 ظ 0 آلا .دايسع ١ يحسم رع كافلا لالا ا

 بقاع اَعَو الزب معا أنا: ديري ةدالفجي هل كلفت حلا ننضرالا هام |
 و ماخا وود انضلا ةّرعمسو لاق تل ةوشبؤتج وذ نديم ةىرضالا وه ١

 0000 دلو يطور كجم يدي قف :عس الو يرمط مال هن ظ

 | 3"ةمئاصيا هتمعو لان كلن ا لْوْمَن حما الاخ تان اكو كل ذأ

 ظ يجود تاقاهباكب تت ال هن داش ناسا ةلزصدا
 اسوطح هنود رد خرج ره رولا هصالخ هالي ازد نعف رشا يغاتنال اعونلا ناف ا

 ١ رصم عزت 0-2 رانا اضيالومن ءتدعّملاق ادامه وكي هيليياغندنل اذا

 ا كِلَتود و هت سعر رز عّرمتسم ل ا ل

 | تتشاك ناو هما ةنوجل انااا جابو غارت بم خت ماوصل احلا ةىوعتلا
 | اعترانملا وسال لومَت هددا كمب ناس تا -+َيرَسَو كلصلخا هناف َةتبِحب |

 ْ ١ هلا هلو نارها ل اكساب دب'ل وهب ناكد يرتاحت :ةانلارتمال الل دوب ملا ذاالا

 526 هاا زعذاةهنياحتغلا تف ايوعرلا رسل اما مزع محور مال! وسحا نك

 ١ لع ةفْيف د معتانمنالو اكلالانعتكش وريم تبلت ه هوتي رضوا لاف نعلق مانع
 | ةاكليدصتنل اكلاهمالؤإاو جالت اب د تدرْدْمخا ةمجالا اهتسالالاشمالْونع | ْ

 ؤ نتعامهدرتجإملا اهيذلوةن انكتلذ نعد 3 ةلقيلجفل ماهل هرم يدق ْ
 جرو هزموتكا نايا عناكو هيب مف َةَدؤقانف هللا صا ططةتوطف
 دوو 'هفاغلا هال اكن ذنت :تقا عمو 2و تقم 2 كلا فها كرفرأ | ْ

 | ىلا فانا هعياقت هداوصر هتينحت!ءاناالا 0 الفهد وعاوا ت ارم يلشرا ْ

 اهوا ماتا ةَتايحالاتا نما هال جلو اكااتهدعتبوألا اساس ١

 لا كمان ناك نع نسل !تتاعذ ماها تالةؤ هضوافاق هن تجازخا خذ امتلك
 ] بماي مو هت دو نيرو لل دنع هيلع زاخو داو تلت سدر تورك |

 رمال انهو نؤقت نال اهني اكد ليلا هز توق طنا. تقول طانبلاو بتمتنلا
 تركز هزعاتام اك قتلا مور ولاناف عبوة زهكال33 نازل ازيئ مانت كلت |
 ْ كو يتسم تل لوا ذاةتعوتنا وضرإنركو خلنا عجن بناكدشت رع رصلا | 0

 قالو نانو دار نعت اتش حتت نالادجطع حكت قير صحا اككزم ١
 0 رنا انكم انك ما ايف تف .عرشس د ]صب هليافزعتا ذ 1

 البام نوتيك غاطفاهنإذ امل اتضوعَد نومه نلقاك دات ممر كتابا ْ
 ا مالوم كج وون متت (كيملا اهتع نونو |

 اادجل نكاد قت وعز فذ ذا زكر مر اوجاتللا د الص | /

 يود د جو روع حت



 ْ 3 ل 0 رش اناا 00 ميزغدد انذاك كندا

 0 ب 00 ارضا ايفرشم اهل جورسالهع فنجان ْ ١

 تيل ناخد اوي نارتمعإ عسل لون هللا هعمل |للعي

 ْ ًايخازددخال اهتمايخطع» مح ئ هى ملا ناجاخلا رك هثال ع
1 

 || قساملا تا ذر طع هراتوإوم خصتوا اري غلانا م «هنلع ايمو ذال نككوهعموا ١

 ا دل مفانه نحو ينو نعل زمنم حلولا لاغاب اهلا موب تيما ذنملا هضم

 ورضا واكون لوا ةديباو هناا هقلجلو نقولا عجل نين ْ .٠

 ا دعما تهز وعللاو هلاك ةرهارشا د ااماف ناَولحوم 1 اورو يا وعنا رزللا ا

م ةندرمف حئضاهف قو ةكاضلا هلاغا داغر ْ
 ْ ناكتاو ةزغاعنللاال نق 9 كا

 سا

 :تاادترإللا هن ةنيثا شم جلو [رلاب هطابحال هك ةنكت خيو رجلا لع
علا ةخاويلف ةّرخنا ىلا“ هلنيإلو |

 ْ لصال نع / 5 0 ١ نلماكلا ا

 ْ قير ازاجزخاتشؤلا تدق اساذ دونت : هلا دعت نرلا 2 داخا صح عرس
 اع دسااَع "هذاا ةّتيرح مكانتلا تجرد واج اعمالك تنازع تن ا كجلت ١

 اح ل انخن هندالا وهاماو كيِلاومرتبل كلذ نافن خييضاينم اى مالكلابمديرح
 ١ اك اكالالار د هابيل يضل يطب اللذنا هاف امرا كد قوما ايدام نضع

 0 ىف 0 ةضرمل اود 0 0 اضل شيخي قلافشإلا قِسِلَع
 ٠ ةناضل اتت لغاز نجلا ذارتشكررتم 2 اكان انبثقت نعد تنل ورع

 1ْ ناهياو م ونتسج و ميس ز لسا حقد ذقو ”فارشلا كب وك هب هةلفدعت ماكاو ْ

 ٍإ يلا ةيإلادخاكقاطللد اًذنالاتىعداون :اطعروز يناقن هللا سعال ادم

 حا ةرثك كل ذو ختم قفط ساهل كال امن تزتكرعلاملاتقلق ١

 ا دد اا ه.حواكبقزلل اذه :بمدلل اذَهَو فهذللا انههحباَف ور هيئالازعا

 ْ ظنت امارعمجل اعيان نا عم وفم هيكل عمي كل ةزهنوهن اعز

 هتضلل اعنا اج اهي كلذ جب سليل د ةكيش اطادج منع بيتا اغار دل
 ْ ًاتللانبد رلارصان ختم كرون تالة دع باك ازعتئخوت نأ قلع نرحل ل3 ناس هش

 رشجفلا ان يانزدطل نِراارؤ زيشلا 5 طايل 0 0 يملا نيالا ان حشو 1

 رار ىررتسو هىتوسسيربلانيتلا |

 تا جعشدإإا كلؤؤلل انووتملا ازاي فيكنا |
 0 ا 013 0ااوبعنا يفض طن
 نلطم ءاهح نينضاعانال كشنللو اننجللا الا عيبري نشل انالائلو ه١ طوس دا

 فاز بطلاب عزا ال اهقنرالا ةيإل هيدا هعيب اع ةعرالاةالاك

 7 جيلا ويوم توبا يخلو كائفلاد قيل دنع اكتساب جو هتلذدل |

 ٠ اناهقولفنمال قووسنم ور اكوماكز مار تاود يحلق دل هك ل
 ١ دامحالا الا "عتاب افالاقو كاتم هيكل نيا داعش دا اصح هن ةنئاتإ ان

 1 ةيسواكوعرلا هنهكيدودلا تاك زوجا ادم

 ا 0 ل جتا تاز 5م ءزعاتك لن مْيِلعمْتنا |

 ْ 00 الر وام<# تل د ةعرتيإفهنعتل هتةولنرب ند هر لاق وااو

١ 

1 



 لس نزتاططا نان ناعوت 2000 ةلاصم عال" حا راج تتناؤ زلطلل | ١
 الب او هتك تاحؤشلا ةتتتلا ام وشلا»زايعر هنيفداحلانعراض يل ١
 مسا 0 فدانا ءاتميرلاخاذاو

 | كتازعدانيع و نيللي يو مل يا هاناكالات |

 صا عورتا دانجالا هاد ”ةيإغاأ ينس دانزجالا اماننففيف كلر نينا ذيفبلا |

 أ ناد ينزتو اكد قمد يالا: العر كالا 3 :عويولاز«اتماخل يتوج لتن هلل ١

 ١ هتعاشما ف2 يممهدزإ موديل اع ةنوجاز >كاخبإ ىارذ نع دخلا هن هتنارج عال

 | ءاصططانلل 0 ناوننؤعة رسل |
 ا 08 ةوئسضلالا هك ب در 0 تنيتوت يريد | |

 ١ 5 3 ا فكل رم ل ك1 ا

 ١ ايذ كن انسان خاّضلاو ءوضولاف «جالا اق ىلثخ ال لب [سملا »طلخا اكل |
 ١ ا ثويلا هدابو ؛لومام 3 :داتظلالزتالا نعت مدعاة! انقل رانفادعبنتسلا |

 ا وحك هنهاوزجو ناكل اركز ني اضف جم :ملاللابوضواعججالدافيملؤت |
 ترض ايي ا نالد يسع زخات الساث هدا ىنصونبل ١ ا ةليلقلا ممرافسا لوما ا

 ١١ ناتيوقتنإل يظن نمو بش: كف اعرشرزوتتشابا طل هر امو تبرد صنب هش | ١

 ١ دست ايا كتملا ةلاخ هوم امو جانب ة نفت ةنامعت تيليدالا م ةنائيمل امام |
 ١ 0 كرا اخ ريو ناتي ةجاعتمملا 1 الدش ايا تنكولئ ارزقنا

 ١ خلاص اعلا ت وانني ع تار شتا 0 يكلاكل اكدتيللا تاناوسيخازم
 ا نانا دريخر ماك دت عرس اناإو ةوحا امو 2 ىنكو ةسعو وزعيرتي طا قلو اتز زمر ١

 ا ل م يا ا يلا هامل امتن هللا عرف ءتاكمركش ربان زاك |

 الفلك مالا كس تمنت جل خللا اسكن االزق» اوف هل ناَق تاهوركعاذي ايكاَ |
 ١ ظل دحالا ةظاغملا نافع 47 تطل 2 و هطّسؤشاك متاحا هلو ١

 ْ 7 املا ةضيااخلا وكما ميؤتلا .اا زتمل خل اك هنوكج د ورنإ حل م ون ترا ال ذ 0 ا
 3 ةلانارؤطعربغ ارعاظ هن كدجرو ,ةوركلارا اني ماطسوتس ذل اي حّتربنضلا كيب ْ
 اونو ةعزؤشلا نال كرا واختارت هن ١

 | "تنمو تععر انالكز كامل تت ديرع نازهلوو ةلانمل ايتو 58 اع
 | زن راك ريغ إف تقذؤ لول ” عارضه تتجزمو ةلكث لذته ريش قب اذك
 و اة تا ا تدل ف تعضوولطعال ارنط اسرياغن ةلكلا هرج مزاكاذاف |

 ا 0 د نال مو« هرييغص هيمو تطظقسادتا ماظعلا |

 ديلا واو ةزاجص ةرطتكاعتر جملا ةنيتسل اياهجاف يح ا تال يق احضزم ءوضولا عضال
 تون ملا الفحل اكل ريزشفن نالوقف | تنل احل ايةتانبطل از عزدبج انا و «ريصتلاو |

 ا 0 وجاسم عسل د تيكلالخالالا هزمت

 يا اروظ الا ةيدحال ةدنؤل# تادو تا اكل متنا تحال نع
 ْ دال ت ابان ذلالصس بنوا تزداد“ هز هيالدنع ةقايطلاب
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 ندا ننس فقل 775-574ةممان ةرفي ا الل ل



 ]ا

 ا

 ازال ندب 'اخنال تاجا هر 5 ةنعورشساث ل م ا
 اةكاطن نال 53000 ءاكؤلا ةيناكوللانال هنباحورل نيم مه 01 ْ

 000 اتصف ةداتضاو ةفانا تك عدوا ةراشتخا وح ١

 نَم هحواَماَو زكاريبلا اع انصؤلا ذا هن يدلل! كمن يملا توتو خشاال
 يا كراسع هيلع هددامكس اركز يري الك ناك هبيليعدشا مس اكول نال هىص ختم ١

 | ديماخكت دسم ال ارىيشلار كل ةاصأل مس هيلع ص هاون لاك دكا امج ١
 | ةطارحما انتا هداف تب تيرولانا تسل اظياَد كت ع

 / ”زنلاف هزوتفاررما هيلع تيل لعلك ا ةهنلع ناجل افنفد انبات
 ب ا نهدف اك يتلا داتا بوحيلا ىلا صنم 2 ضن مالو را

 وسل وم زار وصولا نااعت

 بجو ا: محام 15 وجويو لحرب تار ابا ال هنع هنادي زععو هدا نيود هايف |
 ات ضاىنال عرش اهنا ةز اطل انّداغ ةلكملا ةواتنعالا جنم ةالاوللا
 ضان عم سوات وعنا نّدِلا داكوخ ى عرضها اك تاويهتلا دايصاعملاو ههباص عرقا

 | حولط فهمتو لفن اك اهلل نمر ةحوطنلا' "دايز يدا هكلاوللا حو ميلف
 | هونج او ةسنيجاف هعؤفو خم كاشمرعصمللِينف هبامعا يتب ع اشم دفق
 | راماكىعضلا: اكرم تلا زاكرتع يتتول انيب نافعا تنزتكو تاويل لكك كوضل'

 | قننم خامل توتا لذ نري شان !يهوونصولا ةككزم دونم اهنا ديو انوي
 اا تا ه مالا ولان نش اف دا تعض و ,اتنمنرّس خاتم لف ةالاّصلل

 ْ || ةووتمواو خال ةنيبلا نادائن« صَواَماَو ميني هجرس ا كبوجو الإ د اتجالااكب أ

 ْ ١ يضر اكل ميلا ولازال اكل عاف ةين الماق هعيطب هي اهرتسا موج ننزاوو معها
 ْ تؤم كذلك اهدنا يذل اياز عررال حض ةاجوج جاف ناحن انف |
 | ةيلابهتباعو) اني ميزت كان ين اهدوحوب ل اكرم هحوانا ءاندعالا "ةايح |

 يي ا | ١ از ين دل تحزم تن اكورل يومن لقفل خدر املا هتينلاهتمامزثافأكإا |

 | نسدحتو اما "نّسرَحيوَو عداشلا هن داق ريع ميدو تاكهاولَو كلدزع |

 000 م 23 هي ا 2927 كت
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 اةودلكم 0 ناؤلا قهاخا قيتخرمت مق اكان واه جرشمل ١تسومعبنال لاق
 ْ هْحَو اما «كشم كتم :عضيالا قمه تيدَحا نطل عت طم :ام كَ 3 3 1

 ْ عودت ذاك تول خمول ناق ذا :ةكولل عا نسا نجس معانا ظ ا 1 و * رعاّسالا نؤدرنككل!صاخَكلذَو تشل 2 دايز وه هس كتمولا قضت 0
 لاير ٠ يي نا د بي يا

 | تق دتكانك» امال !صرصخ زق[! هلع يل عوفظمف تفك قباب | | فت ميواتاو ءانيؤنزلاد دجتوإل هديب كح نضع! ذالاتنفو ةملكتلا اطول | م انطوت نينعف نقول لب ارّياب جرتملا تن وصول و ةتنزم حوا او هدصخر كلَدَو |
 |اشكال لك ةخل!ارؤما تاكل درك كاذزكر نجلا ْ يخاف يدوعرتو : ةيهلاك 0 هِحَواَماَ ع



 تح

 ا «داكدهماشدلاا هول اليا دعبل اكِلراَحَن هدام روض للعرب دا ان لزتانت ١

 ظ زف هنت اني اهارنؤل ليتل خيطي كال ذكر ضاو هدب :ءنامنا عاق ئه | ] ندب ةينبوتضسو ناتو جوملا عوضا لونا تطول نكل ذاق |

 ملمع تال ذزتلل ا ع تجيب يبوح يصلان تالومم ريكا ا
 | لكتم هج يغري خجول قهرا كلت يييإل فرم هوا باكل طصاخ وم |

 يول ة انكم هافاَمدؤ خدحال انياب هناقساةل كيلانزم هتاخد
 أ كة زروق ادقفرحا و ناؤ ةلج يشمل كر يو دمع ط نم نا

0 

 مصاب ده 3

 ا هر

 ل ا 2

 ا

1 

ْ 
ْ 
ْ 
 ا

 متاكك دولا ةرضكف كلذو واركك خ هدرا ١ذاناّقف عزت قم هلق تلاد ْ

 ١ تسمم ص نال ل سا نح احتنم ينك 1ج1]111111111]|] ]| 1 | ]10 1- :: عوج رو مدس ل

 ان رنمه دلة كونت برم لل وؤ بضل لمت زم هيتواتناو « هل تلا نها |

لك هدرين ]تخل ايوتماتلل ند
كل عِطَو حانازم هحو اما“ ته

اتا هد حظا ذاصد 
 ا ت

 لاكي املك ها ز فاو ل ضال اقدار اضخم صعيد <لاقزهدحيم عصام ةينالا

0 

 | نييصال اغنال اويو "يراك ةازق ديب ذاح تمل اب هلا رماها او هموفوخ دج
 ا | تدلمات دارثلوا هرحاو رم دن داعيا دهن شيلياو هيدر زعمارتل لاح اقْعض
 | كناتنملوالا همك او ةن ةاىتتسابهتعدر طر يلياذ اف مده عفت داب حك لك
 | | عيت ٠ يدال ذات دل مسلما ا
 2 ازق هنو مترك تاتنالو هاي حتما تاون ارفاق قواكتهلؤفرم اف
 1 ألك تان ارفق ةلخبا فازت هبضاخ5 تي راوق ]كني دوش او : عدرا الخل

 | مكعتالجوب نمد اهوا: هذتعسو ينبع ةددالتص هندالوسرل عاننال ايه د
 | ةيهاقنزكب نملك نالوقفر اال تي يع

 | هاك د ربعوم ةناكاكم» ءاككم لفل انت قله دهان مهال يحاص نمامرع
 ١) تدوس نيك نحل ِ تفداك الر خلا تففاو مدن ريوس رنج اعلق

 | اجر اًنهردد كرا خااللامىساردو ئزيسو اخ هرمااخ يعم تاق دسرترلا دال اكد

 ا ١ هرصح هيهازلل 0 :رصحخال ىأ ا هدالوطن و حاف ا

 |اتيضلاد ورك اع ءامالا عينك كافرمحرلل تا وصالا كت خو سو تن

 ١ كرب ناقد دوا ناو قط ها هت هيدا كم دو جما كتل انعوتكبل اهلو رد

 ْ نك ةاعارم اتت نخف كالدقدرواككددَصَتْع امينا َنّوددِتَِ هيدي
 أ ةاغ تن دل هيعمل ضاِالَعَت دللا ةاح ادخل لاكنم هنعتألزتيإل هردّصت حن هيد كد
 | قوما ةحلالو زاتح لرتبة ونال ادجاو نإ عني ةاحاتبز عجلان |
 نمو بطة عر ره نانا ناتلخلو امس لتنال انيعلنا اضاانصم مرا |
 6 0 ع يم ريد لى: نازدي وا تعلا تاتغلارتعغ |
 | ”كاطانطيلا رهف نسما هن جؤي متجر اكازم هدفا ناتي ييجي |

 ظ تاكا نيا -«-- ارت اقضا عارم جيلا ست يحال ةيتباهخسو
 ْ حيِلاَغَق كلك ناك اهعنمزؤٌص انا نقف انكي هداصلإ محل امارات 27 رتل قو و

 ظ ا كال ساغددتم اك ك2 ندا عضو نحف قوام تيداحلا 2 حام عاتناو |
 ل تح انو هانم اكد عاطل ماا هواك 3عاخ ضانعم لد غدال ا
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 ا ةشرش لدي نتا عداشلا نافاهئيعمتداهنر عض اغلا نجلا كالاطماخالا ١
 ا هال اع ا ميما يما !

 ١١ خمر ذعلاَعَت هللا |

 ا ملايزد ْكَدَو عَتمْخ هتللات عدل تاتو ايف ناك الف يعطل انالاف عوكرلا انا |
 اعرب ايلا حر لة وزعم ةطعز ل ام شل ةسيبامطلال ميددع رهب |

 هيقي عدت هل اشينغنر وكب عساف فوزيه ديتعداكد دهن اف هتان |
 | هاش مدا دن انل افردي اهو 0 همر تٌورلرسانل ايهما نامت 'نارفلافَو )

 انس وز او 38017499021 ل
:2 
 ىل

1” 

1 

1 
"١ 

 ْ ادكاكو اةنازغ نيو جايب ةاهاغَ ١5 كا دو هوب تيداحوال د ناوملانماقي
2 

 0 2 هذوعي تكِلَد رش نئض يررع نيو: ةالّصلا تمض يخي ان
7 

 اعلابر سرج لاثاذاق يدع كَ لَحّوزعم نانا انما هاد بألات ]
 ْ 1 يسم ص ا

 ١ يخل اىزم هحفاضاو م -لاضل اومازح نلارلعج هاف يلع ان يرنع نرخ

 ا فاقت ةنانضإفن هنا تافصز مفصلا نةلاق تأ رمل نرتياأ ١ نقلا

 | كاشلاق ارسلوا عجات طن اناو ىلان هبياانهتيد تجز هامات نفل ١
 1 يا آكل افيالا ذلاَصأل تب تيرم 22و بنل انة حاصو زف لال ْ

 ا بد5لونب نفد اهل ضع كد جسم هول ونال كاتم هيد ةلماك ةالّصال |
 ١ لكصم اممانق نارمل افاَعَم حيك حان دّندا رشا زي نلارنا 5 يعوهاغا“ ةحائلا 1

 | اَهِيِن ناؤهايفاَسَم عتيج نم نعزع نئصاخ دوجو مدعو كذلك هلكت ١رفلاب ||
 ا مداد ,نلاربكلا طفي هازتعلا ةنماعال !ةاعارتوإ صارم تا 07

 | نم دحواتماو لاَعَن هنعتللذيل انا اريغزم هدد نت تتوّصا
 ا ل انشا احم لاح هلا ككل ايف ال نعزج اهلا تحن قاد امارس الات

 ا

 ا | ملاذا ةةاتضاتخك عتمزم هحتو انماو :اما> ننام تكل لاحوهدماخالاب

 ١ مك ابا: ضاخ تللؤإ ةائل ايلا نايف عوكرلا يطب حما كاس اكأل ادتغاددننجب |
 هت

 ْ ديالا وجر بيل هادو بهدؤعسلا ضل وضل تلدكو ليون ريكزعل انتتعال اوم
 ْ عنك ؟2 امان لتصل كلذ ائبخرب ةز ضحيت زا وجل نال تقرع ني 7 -

 ا

 | ومال طوع تورز فج منينلا عضل صاختناإدُ دوعت او عونر رلازعل هول

 9 أ يما مهي هر لعل ذأ دتاة فعال ةوضالق هتضرطؤلا هم دا
 /1ناغتدإ ايل ندا و مرو مخ هدن ن قوسفس لاتعد دامه

 | عراة لادتقال الوطن سو دنِزَعْشا ناك يعم ظ
 ويعكس ايصناكتب تيا ءاَمعصلاوانزفالا» -يرذعيل يرتل ا نفيد ةزاث ا

 | دوعيدا لا جينات :اييغا هز كلا لتسك داع داَج ةناكتبن دونت سل حلا ذا |
 أ دحاال هزت وداد نمضي اوخلاو ا وه نع رك طتم ةنؤتل رتب ]
 | يعول ريس تلو جو هنماب هند نصي ناكاناو هنم اهم ادي ءكارش 50
 | ةعردوجلاو عوكل ازعل دزعال الا ةايجل ضخ طرت ثنا انئأ كوني هتدا هع ار
 | رمعكر لاح لَ حْرزعشا لمع دو نيااَونطع فقرر يال بلا ةمالا ماما

 اطلق 17 51 1 جواب دال ؟ هذ لت ن1 ردح نا اتا >2 فتان

 |١ ننجرتودحور تقمذ ايدل امنعا ريغ زم دوما اهلا درتي ف دارأ وافهم دد دود | ١
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 سس ل ل ا نا كل اش ل صدقا

 | نما دانت يجادل حاتم عرش كلذاف هلع ارتد 1جقزعمنلا ةرضح

 اي ةدداطجبإال ةياورؤ ةةلاضلاؤ ه لصف نحت الضال لقد هذ اضعاإتفن 557

 أ ماك خاًضال هحف داما ةخلاضالو ا ةطبم اك اضاكيبا «أ داؤتباص يا | 1ْ
 ْ | قف ةنراعتوم حزجوي اك نا جملا ماغم خفي ةظعل كرز !2نع ورع نايا ١
 | مفعص هرس هداك در صدام تجرح هود ول" ةلّصال دحَوَو ”الشلالاك |

 | مز استرا انما ضمالكل هتمتبال دويل عيدا زعلادنهال الانا لبست هز ١
 | هدا تطرخ تعض اكدت اناَو كاصا د درعا يعزم ووصل او ع عراف هتلا ةظعطا وزع
 ْ نتفق وتك دؤجلاف ةئيتاطلاذ دايت تايوخوؤف يكد تك كادنغالا ةتيتارطلا |

 ا حادا هذ ل انال عوكأ اذرد دوت اا تاغ قمت هنا د هورعا اولالععردتص |
 1 0 ول املا لات وصحت ع قر هس كش مين انلامرببلجل واج كع |

 [ ا ا ا ا مح ءادع و برم ٌكِلالََف نمنا اًمنا ١
 | ند ةيذلاانكتة ككل نارك انينوسوالاو مايتلاوهيدلا ةداقشملا | ش

 | لق اناوف :نلزتللا ةتلجةرعورشمدمو تاو جين امامة كلكم ١
 | قيل دكني دبل ةزتخسالا ةذؤو ةلطتقمدعج لاح جتسلل كلييشلا | ْ

 | نزل ضل اناوافرج سومو هتك هدنحلا وكب اهيا تدخل راش مت دارتأ ١
 ا اتاك دن اند قالا كاك مام نادك كاكا درعمندا ةلضعل ْ

 51 كاكا عودت ارسال ةنسلح تعش كلّثلذ فاطبال اتت لكشاك |

 5 دوج اك هتمزيإف تنال جبروص هنرولَصْرمادهو قد 1

 ١ ند هريبصلو هدحّئز هن هلال اهنهذ :جرئضإال تيما غن هداك نن اهلكدساوع ١

 ْ د دجبالىولحربغن» ماها موه نا داراو هنا اجل يدوي املا نطاخ تنوكا ١

 ْ تحال مر هتلاةعير ءلجزم مدوعتلا ان معضل واذ عنا وكول اًووطنحن ام ا

 | هراغالك تاممتق دال ف رهاشدتلا لعمل لنج نملك نال مزحازعاْوناَمَو ماصانم
 ْ زم اهتم حسن اوان :هناكا ذافرتهف اف انسسيوسودخو اكدت بل
 | رغاتجل اقع نوف دووسلاو عوكزاراركن ه١ فوم تنهال وطلاف وهذا هاتئف ام طخ ١
 | هاه نخوَع 00000 نو د مدوعلاو عوكل ندمانة عاشت ققيطبال بذل ا

 ١ يي ارت ..انركداةرتوبو ءهضاذةيخعلا اتالث تولحزيزلا ْ

 ظ فنيل عمد! طرز ف مارس كيد ثق طمزعمو دَوَواَم هيدا ةلعزسملاغن هنا ْ
 "ا

 ا
 1 نوايا نمل هيناتا تن كور كيو تؤسهربشنا وح 7
 ] ا هب ع نيا اخي | مربعات هيطم الو تلؤل الفا 'كلتنال
 تزف ايو ذل اال ايجَوزعمَماب ةنضاخ هلاضاهرصخحناو مرح ا ل اوهنريمجلا د ريشلاَف حتَص | ا "تا يوب ين عتالضلل تجر / توام «*هعجاز ل طتسياطؤ :ةاشلارارتسا |

 ١ رمعاحم 00 هرصللراكاهردلإل ت اننا دل نك مقاس وعل اخت هللا هيه |
 ١ تةدلذ ةنجاوال ةنوتسشم :نيتشما نما ش وب حتر هنيلعمند اتيت [لع هذال لعلا |

 ظطوو تزعمتا دز 7 ال دال هتءلخ ملا غنمس اكورد! لارباككلا |

 ْ ملعةيج ةيِجاَولاَقن هتناعرب قيدجسو هتييعمند اسمو كلاش 3 هناتاق هسكعالو |

 ا



 فقر نير دانا يفض ةرتن ذا نإ يش اركبح ا نكسر فشل ]ينو ةيييح ايضا لنا ْ
 ْ تعطتلا ام اَسَوَدْيِلَع هتلعءتلإ ميد "تناالو كل ارحم تانرعولاقو | ْ

 | اص جوزة 5500 هحيفاَماَو هد يرضي بشلزهناكاشه لعل ديما + :كذان ذاثا |

 نفح اعن ضان هل اًطقن ةقزانل اؤمن ذاتنيق نامدآلا ضي ةاف ريكا ْ
 | هتان برع نادئتتس انف ناتا ليف ندحل كيلجتم انافاخا ]ماتو "كلتا

 اوضحت ١ حار إس هن وبني اكان ند ةارط امر دع ا ظ

 ١ 2” اهماَمَر ماكدتلا عذات امو تتدألا قرطو مرح نكات ةيمولفر نان اك امثببلا

 ا ل هركشلاو هوتردو )هلا اذ دق يل لماخأ ا

 ١ امو مهلدأ درت كيعذم اونهل اخاذاوازلاىد امبالا لاق اتيعتشنو كلاباو ١
 ١ دلو اواخو "تال دار يم ب دعم وعلا ىدط تا لساو كرارتسمإإلا نه ودرّعو ةكفلزف هوقو ا

 ا لجن ازال خو ةزيزج يم اهناف منعبا جي ازعل فوصل نعم دارج ا

 ١ الفرك ازتبك ل رشم وملا ضخ وخد بتمر ان انت زتكيفراصنالا ]هت رمهتتنتح ١
 | د يب لنا ارمي ححاطمم اذ < اريكركل كيلاَح م نَمَت |

 11010 فز ملقم زجل معد ةمهيلع داتا يل هيلع ةففش مترج ١

 اكاهجإتت داهبططج كان 0 تفرع يل ةريعيموسلا حج انك ني لكنان ١
 | اردطصا ام عيجضري ميةيطم لت داذا تسل انم قد اصلان مناي 20 | ظ

 ا ترسنر مودم اواكلخ افرع رتل ايسر يرطلا اي 22 يع داعم يطل كلالاد 1ْ
 هرم 15 هثلا تاو ياكل اشك وز كا كل ذلها حاسما عفوي ا
 هتكؤ هبلعاش .وسرم اضل اكد ممم كاي دل كالا اتال ةوكدت 1 0

 | دحيم هلءاداميلا تالا نر اكييد يغيب عضد اكد“ كيغد تا ا

 222292225222 بسس
 ةهسع

 / رولا تاكايدل 2 يعودوا قل نا ةنضعزهستضفل مهما كيل هقادتع مايطساو ةخلأ
 0 بالنا وغااعزازلباعا هن ايت دزملا هاهو أ نيرمم قاطع رقي هاوس

 ْ لصلاوجو دجال ةزمنا مخ هن نكي ةلكطعبات هسكعالو هذا تقرا دوم

 و .٠ ام ةظفعل كل ذات .0ةيلطضراب ةماقك 200

 | مهد نا انتم مآل لهادنع .قاعنتو «هضاخلالالدتلا ةرضح ناكل انا

 | اداناكاند ات داتتسااةارضالازمجي امرك بالو لفل ىف هلكاججلا ةضتعرأ

 | الها حوزالا ةنرت بحؤن عزم يحد اتاو ةنخات هيي ايلا هن وحلا قل رةرباكدلا عت ١
 | انجن ناكتلل ةناولَو *كلؤلأنؤ هدايعرز ع ستويلانن هنا ةمت حس بل نف ١
 صاخوتف هدينزع ثا شلاز ترك ناز زم كو انم اون ثيدح نو هب عداشلا ازمهل

 | رمدهرتسل)» اماَد نيل اه قياللاونسزؤم ةزع تلد ناك ةريضح# هقرقح

 وايد ايبلا“عه3ع قنالل ام اهرب كبل ولعت هت ردكم نوافتن رمق رخللادك |

 ١١ ةيلالخت هات هنم حا وزلل ةينئر تييلإبو يمل لحد بنز ميلا ل2: ةاتلايرمالاوم ١

 .-ه يم

 سيل 8 حلطتمال لل د عتماو هللا هي اكىههفوطو هعتب مدك لدازم ةيماخ ايهنيِلَع

 د د 272

 تما وتيزهافرهازويبارم مابك تنوين
 تلا ردد عسل رماد اك ضوضغلا قو تاحوتس اناكو 2 ههرشلهاطل ةفلاخ امم

 بق
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 الائزق ديس حلك ايمقح اا 333 يعور افططع طش وكلا [هعراكتالاب هتشووك

 ددامتسال الو ةلع نم هئمب المتجمد اكل كرتنملف نلاناهتيطو شكلا دي
 تلاحم اهريغو امّوُصَو١ هذاسصواءونصو ك زن انلارتا هلااًئيلوإلانم هرحلزعاتتعلل

 ْ 1 3 قعومتشلاو اوِداَحْلا عر نل ارتأل انةغاط «مملب اسري ام ادا هدر ثلا

 1 9 دال دلت: دل اكس داذجإ افةسداط لهل اهرب اًسرلإود تيس ماع 0

 ارلكت ارو الكت انشلا ةنهذ دي م نر 13 فوحاو عرَولاَو ْ

 ظ ع رم ناتنوعدك اعرو 'يلاَخَن يل ' تاس مغ هربغوا هيلهن ضف زاىلا
 امكال اجار دابنغ م اسل 2 كلذ نا : ةنوادجم كفل ن تارك ركابر و

 ينام ٍسخ او ماضل اب هَجو 5 تاو !قّصو هيقوضا| ضخ !2ملالاوكتأ ايزو 5

 5 تبدل ناكر ميلا عمو تدك يفوضلا تل ذا زال وكل يفر لرش الذب

 دل اولقد اع متدرب جيشا ١و نزعل حنو اكو هرشراتلازب ار عرس ملكش عاتنبلا
 ا انك الد ابا اياؤنوا | هيدزب | مرتعرال نآل ميلعر كال اذاَؤنامزقمّونه ١ اكوهنان
 ظ اتروتعتةمتكرانن ناكمإل ك كمل ضيهااثنا الاعلكد عكا مناك : نؤيرغ اىماوحاا

 | غنودو اتيبارمودلارض ايو ريدم ونا دازمرب اعمل حلهئممؤفم امال لح ١ ا
 | سيجا خلاه مانغمل ماعلا عيبا لوتقي منعنا يتكرم زم عيه ت يسن اككالذاو |
 ا | تجرح رغم ندذطتتر ةططال اص عداد اناف هجرشلاهاظم ايش دج »لك

 | ةعالاجا عَبج ملك لكس .مرجلو امالكدل شيك ماكل انمي لوس ناك
 كيس امونلا او تيباراَُي قت ممارتوتتلا ابار ؤملاو ريت تنل اذاماوعلات
 | لونتورا حاجب مامال نينا يل جيلا تخت سرقءانبا هيل ذاشلا ةذاَعلا
 | عي هديا خم ذكمتو ةلك كه اياك هند اططعرا نّيلا حان خيشلا عفوت ١

 .انلاؤاحلل تن جنس دعم هين يووم رهو نقل , تزعل ماا عج |

 ظ 1 ونص هندادعترما و التعيس تنعم كنا ةككلووم فعالا
 ا دع ناككق ين اة هتكيالو ةهقر نيبال باخ ا ةاكركل دج جينا علا حمْمَدَآْلا
 ! 0-0 مسيل هل افرك ايوا تالا |ةتازتوملل «زيعتل نوني افوْنِإلَع

 قادوا نواح متدالاتذ كال 'هطتعنناّمَو نيكل ضي هر ابيدو تيلاياقداف
 كساَتلاوداَض :مدتيفوصل ارتست كاران تيان أ ارم لخاذز اكل مهمل درا ا

 2 وصال دلنارم ةياطتطا كلانالد اككالا ينك كانتا نقالاو 0-0 ا
 | وعالم يك 1 هعوع اوتددؤتوا تأ اهتمت تلتقلعا دا رتهم
 مظعاؤ ذهل ذل قع تعاوؤ منو ولعل 0 ها 5
 اقاوم تاورتتع اناَو مظعك نال كريم: ناننخاو كرمال نتا اناتاجإتم ٌْ

 ْ واكو ديدي ااا تحدوعت تلوح عاب طاح 1
 ا مها عد مزتلايك ١ حلطمالا ان انهت رح !ْ[5لواَو *تلذد را أ ْ

 ساو هتعاطسي ادن قحلا اناببزمها جا

 ا تكلمت دعاطدل فرن انضاهنزيخ انج تناك لزم هان رْفاَمِبَعَو "نك
 مسلسل

 ْ وب عطلان ا اليسا رددت وا وءالعب انمدم كيا

 2 تك 3 0 5

 :القنمع اصددكد

 1 ا

 21 لا وج ووجب

 للون هللا /



 ] مضارب هلاناط وك حاض نيد كير ضطبز ازفئايراق حمام يلا عتممبا أ

 ا يا 3 ىدبخ ظبرمرتلا

 ا انلمإلث ةئيمفتتلا#ن ةرااَو نمنع حدا هنيلع هيضع تيل ادِرَع هَثَعَر نال ةنغلاب 0

 | عتطتا ةعيس دة خت )بلغ هضع نال هَنحَي هيوم مافتح ملاقرب زي بلر شلطت ١

 | ةجالو ايدل دعو داكإل هاف ةيلعرتاذا هورع امجسالدتن قلك نتا هليجلاب ١

 | تاكدال . عرزر ضعي لآق ةداشيإ ةياننا منغولي خلا دوا انكم زال ظ
 ردوَعَمو عنق مرتبل ديرماذ الافن هللا هرم ١ مو ةزمؤلا كلَ يزتنإرم لزج هرم 1

 | مافن اف كاك انداال نادت هنضنخإبنرجب كا وه هناجججنالو هارئيتأف هاراذاىلائنهللا

 ١ انا هنهرفل اخي هدارع ل عادقاد جرن 20011111111 ظ
 ا هتضرعنا يل هدام ءاتضومل اكلته مدام هدايا هه است فاس | ا

 | هاف اع او هلؤنو'اًّيِفاوهاَح نيزلاهلاَعتدلؤقا از« هتاتحو تاتا
 ١ | توكياوو زل نير اجل اد تع هال عن هقاتستللذ ,هدارمر بلو هد اهحْوحا

 ١ لط] تعد وجال ونوع هتوف ومنالوب هت اننا روعتساد ادب ازته و دارلمو دام
 ِْ دل رك ( قانا ديلا درمنولافساعا دتونوكالناوهد اهلاملوت ينل ا زع

 | اينبلا جاميلجل اكزمناانحتنولل قورنت نت ! قنا هزه لكل قت هلال قرت ل نأ

 ا اا 1 تبعد ال انا هسادئتر ديلا داش مهضج هلافاك سوما لاك تنيكت

 !"هرضتو هند تيرضملا ترسو هاتبافرتشن عج زع فن اهزخ مولا اعؤم قع

 طا ةفلازف اضا مَع مو تاؤمألا كحل اذا ايان الا: ايكيا خف تف تشاعاجا
 ْ 1 ظني طرالا هيون تب بي را اقراص" يزيل 3مم اتم ا

 ظ بتوع ايي ك تزاشوح هد ١ تاكيد ءركملا |

 هلك عب علا لع بعضو نوبي حورلا عولطل قي هما هه صا يعرج
 | ةييب كل ذاغاف دخور عولط. يحل مَع ِتحمنان اًنتلقف هبغأ ذ راق ْ

 ْ ينام تاج ان اهالعو انلدلا تاو إن زم هنيلع تنفي نها ا

 ١ دا ةزياذنن نكس كيا هش هحور بذا جاني واق تلؤز ”يئلالع ْ
 ١ هلل ةهيحور عولط : جوحصن انائيندال ارياكأفا اًينيال انم توككناالا تمل اراذ

 تاراتلاو استدل ارا تيان دتدا ةعاضل عب تلذاخاد ايدل ملمع |
 0 زل فيتا يزيل ماهدشنرةاكذ ,دااا دهم و اكاعتهادا لات ياا ا

 ا لمن اًضدهداع )عا ةندا اوم صل ومازال ازال توكل اكل ةةينززم هاون دلَسام ١
 ا هتعش وهز هدم ىلا دوتملال ةلطعل هل ونت ناك هنايلاعُت هتدا هَ هقلزع؟ا

 0 ,ةيلعب هةر رخل ترك ينل لذالك زلال ةزطظعايلا تمني ةذا ظ
 اكهدصلتت 5 دوتملازبيلا هت هللا ةطغحب ضرعا لات هندا هع بنل اناحا تن الو هل ل قزم
 ١ هلال لق اهناف ماتا هيف ايفو 5 0 1 اا

 ١ لخلل ءاتتلاق :٠ 0 تي هاتلاو زحلة ططضرخو 2ايام

 ١ مظل اقت ههاؤل ارجان هرج مام نعم اكدر دار علو ندّيلإيجؤلا
 ا ليف ليان هلال ىنإب كلان دار عوتيلف هدا نب نيذوكلإيفام م خبار
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 | محلات تاج ملاخنال ةهفاقلا اجيك 1 هضاا تك هه اجل
 | لالا درشاوا منيكل 2 مشو وز ةيرتساةياعنهلوفوف اك رب تغلا جاتني مالكم
 لع

 ١ | عيمجتا. داود كوتاكاض عدبا قاكمالا يبلانا هع تداينتوإلا نضل مان زك ْ ع امال

 ْ | ليجسال ةدتتطلك ءدْولإل عَن مدعو تتاكاس ةروص علاقتهما اهرب ثازكملا ْ
 | ويه قاكاتم تلاناكمال يئن م متواف* تاني: «لضعا ةظعلا نارتفلاو رةةدابتلا |
 | الز فؤعوماانَعَو اريك ا ولعت زيان" هسا هجمت يلع مزلل اان هلع |

 | ظن انننرال ااًنل ٌث امانالزخلا ةيباغف مالسالا نجم هلكناتلدلزوان ِثيْنَرلإ دار
 0 ىلاؤاخ اماه اوان تورط ةسر 0 اىرغتملا ةقردل ناب زحئ اف ت تَوَرَحَو ْ

 | تيل تنمو هيف انا زمزاملا 3 ةتينيلاث كر اي ا

 ناز انمر را هك هازعادك ةعلياة اقبلت اتيرلا ناكر ذي
 ْ | ىتدخلاو ةداملاعنهادتجرعلان 0 تيكا

 هدارتسر م3 طيس عافتز ايجات هسغن عرؤترخوا و لذ نعبرزدخز طدنولف ١
 سيعش لاس ماوةيايذ هوما حا حس, تبغ نحل اكلم ناسا عدمإب دينا نا | َ

 200 رمال هنت 3 حاضرا و هرتك ةؤرشلالانلا جنو رجؤإما نبق اعَسو ١ ا

 ْ 0000 مهيشنبل قائنملا اهبنبال جو نو اًيِلوالل توكيعذلا» انهالا |
 هتاكلؤلا انلهالو مالكا عامسو دتورلاق يكف دمتاجتمو كلل دج لات ا

 ْ كلؤُم هرج اَو ماكمتم عضال سخي 03 هتوف يربإل كلا لاك سنا ْ ١

 | ىلا جات الان هنعروتنملا تءاننلا هنت هبي عرتجو عرب اًهانطولاو اع شمول نوكأ
 ا جال زلة رخل ا عرش ختبشو دابا رشم عشر رتم ولا اما ئسمافاشكتاوبؤم ١ ١

 نكت اك اجو نمو ماهال يد نبتيج !ىرتفف و ركمافانْكاَو ديك دن زمإ رمل ١

 لذن اّسو هنعمل ة اش ليعاوالوبإ دش ١ هرتفانكم «هالشالا كلان ٠
 | ماعاد م ظاوذخ حو هيت مدار ناكل يوما ضو مَرْملانع |
 ْ النافذ“ راوي ظنون ىو ويك ومنعت !لخااذ 'فراغلا كلنا ْ
 عيا معا تع . هرصخ اتلخد طلو انضيا رو ازعلقن اتم كفمافتونكمجول | ١
 1 1 ا د وولف وسوم 0 1

 ا هداعرتل هوبا حوفلط تبَج حم نر ميلا بيسدمالا ْ

 ْ ع -هزكيعا ذافدت :رضحْيوو 5 تاك نس رد ارمادا لت درعشايدلق

 ْ انه دا نيايابساكم ١ ثاشلاو هلا ةزضتختم جسما |
 ا لاك تكاتوا تنجز ُدواَدَجْوَد رقم اَصَرمَ عو هن ةلصْورطخ موز تالا |

 ْ لف دن تلو هع ميت ضا عاتبإمال اروضلل ةضالاوا]يِللا فرحتنا | 0
 ا رتبلاز وفم #كتليبل الكس نانقالا ىلا كن هات مناخ شي ةلغف ناو ييوقل ١

 ظ | ةعاتاِولَعَت هنادعو الدمام املا نعمل شن عيل اتعب و ونمط اكلت حركتاك ١

 اهماوال نالاةغاتل نفد ةرفاسول "ذايعلل فتدند نالأق هدا هنع دفا كعب
 لقا ركاين هن عمهاؤسد هلال ةخمامال الالي و5 بزكتلدلشمناف |

 ظ ١ اخت [تكهو مارس كامو لكلا ته ارعاشش املا ةلكفدم ا يدلفو



 يللا

 1 ا

 5 هضاسمو تقتصو داثفنعال اةنإغ محفل ماسالا نتن مل لت ا

 5 يطعم لا هللاوسا امو
 ْ م رمكاذلا لسع عافالا هللاءلكتينلا رتل واعف مع
 مكتمل نمنا اخد دو ير يرطب الايد لاو جمل اهىاقن ملضااك |
 -00- 5 انتا عر 0 يع هنيلعرمو زئخهنيلا |

 ا ندد زق هنحاماعزمإلا تاتمانهم اغلا يلعر زيبالز هلت منتحل ةلباس

 كاد دوم ةتاكل كامل دام ةذراول ةنكطاشلسوصنلادّنال نعم االا هينا
 | وسمك مانا تائلؤمضم و تلددجي ناورتخ اا عباشلل ثدكتالا ْ

 ْ يبو الل مال ةقلاخا نامي ع يعمم ةاماك ايا ختي قوه زحل تَنضهرم 1

 ا اجرت ري تينا هنيلع ما طاف ع هنازس داب لاو سوانا ْ

 | تلكم نونا حلالا حالا اصلا انه فا ازهيزتفاو هللات ٍبْدكهئيبع تت ْ
 5 تأ [ضج ناذتقللثر ومال ل حاصيذايزور ملا ندلادع يشارك |
 | ني ايام تيران هيلا هدانصاو هتيسحفا لعالم انها اريك ابكت عتَص هضا
 ارم حايل نيشمادخا ياك 2 هلال خان نبا ظ

 ا اذار بزك هاذا. يذلا ام قر اكل مملطُحتو تالا هلائاح ْ

 ْ ةلدالعمماتال ىهانممع + لشن ام زو جيش زعمص هلام تلدكو ةميلع

 0 يريتسلاة لاعب انس ةلجن نايدزب ابا خيشملا ناف ئكهنأ 0

 ا و ص هيو دج رشا نيت نيجماجلا

 ا هنن ام هع هللاعت حقب لامتلاك ءمفح اف خاتلا هملعمداعتلا ْ

 ا ملغ كيب عدا ذك نزال قيلدالا اقتسام مجععشو لاف هذا |

 | لطتت انس دالا ةيلَدمْشيّس هنمهاكتلل ةناقؤتن ا قطة تعلق ةنيوعش منا |
 نول لاا كضرالو 7 اجو هكّلَغمْساىل حصهندال الوسو ةّيصوصخ

 | ١تنملاحا !كرهدروللو ٠ ”تادونوتنف ةليطوتصلاو انين نس عئاسالا لصزع |

 | قزعمميغنو .تسخو هرب عطنا انبلاغ همزالز ناك مايجب زماتاو ”.تلخ
 دل ءيلظننا كابا قامت مسا همم اوي وتعجب تمت + بالا هعماتسا ١
 م تدالا اعاد َح يلاتت هللادنع كرجار تت كلان معيبلا كنا ١ ناك ١

 1 قلاش اذا ةاماك زدامنا املاك 1-0
 | .حانخ هند ادعم مص وكل جال مانا قاتلا راكم هلل ثءانِادَجَمَو كيتي
 سانا هدناطرخمْياصانافض معمل ِجْنعسساملاَك 527 مط الا قَد 6

 ا لوتماتللدكو هنئلل نار / اوه كلذ رخال راينرلا سح هبوعيل ةنفأ
 ا نحاذ انو هدم فذايييملا ذامدتمداف اص حريطم وز اكل قاغلا لنكن نعت

 ْ هنالاف كلذ كلضق تقود اه هل ةلطتساو تنك هكذا كتمت تفك يحااتإ ١
 هع ذمار قب تمار كك يكن د هند تناغتق ود قفا عم اع ةضائرنم

 اوقنياواوميلذ ماو هع .:
 - 0 !اىد يزد ياتو . بالا

 سس يس يب



 | 9ع مااههالو تما نزرع ابجي هينواقتيساهاتعو ]|

 ا
 0 2 اًللار ايطا ةعاطل اكالب نلت مذ اي تخين اب اتلذ تلط بدال

 ْ تفقد رتبماندسإة شك زع:ت ها هر ىيلعال بدلا بلع باقات :تلظنإ نم

  ةمي هتداجلادايوكجال حد امكطماتفمزتبملا خلت لاو يبع توفر اهلامتخ ٠

 0 اَزَعَرْحَتْ الدبه ١ ذا لاك تلو ” فطلل ةخا احيان اًوصقأ هرهاظنال ىرن دا ا

 ظ ”يسنابعو «نؤيلوغل الدان هلوخدت غلا جدزحدل دل نكون طك ا
 ١ هاتغاتف انت نلناو وسل "اعمال دارمنإب كل دنع ا

 تزل اخ هنب) تل اعزال نا هتياقو ءرجعا هاو ةّيمللالا ةئتفلا بلو شل انزع
 | دنا تنساني: اتهلاينتعلو ديني 0

 5 هاو قيال تريني تفيَبن) و شليفاو حاكن اميل علام
 000 دوك نلا هنا رلاذ 1-1 دع تيتو ا عض مرحو

 قون هجيطال انيكك شعم" ٠ هدّنك نب نفي نا تهتم ارا نكعإذ: الاصل دات

 نال ةلاها كك ملانانذل وضع قلخا موارانلا :ةئجل اةريجزمإل نمو لجو ها

 | ةيزاكلاتا اوهدحاب قيلبإل لوب هدا همتبرما ول يلع عريس اكئئذلا عاطا

 | اهات اتباعها تهالاسيبلا دب قبلا ناو مندا فنجاقت هلا |

 كتل عوشض اهم نيل ذا ةالاَسلانا هدول ايو عوتشملا مدعو بدلا ءوسين»
 ها ا بوم نكد يول تولد

 اعط 0 ا ل و ايابزم هلاعا دع اياؤت جر لاَست

 |ايهاتنب ءاطي رع ملغ ةكي اسمو ت تاؤدكياطابلاغ همزالنفالاومنات
 | وتضرب نبال اعدت تاع وم الونيف قرملا يك اني
 ١ ديزل همدل كلداثمهترل ]فب مديح وللا قادمهدخأ ناودَو درر لعب
 زهال ةذاجسلاخيجاَو اَنِف تس نوب نارها نا زمن اق دسم ليدازع

 تلطوعلاز نكي ةفيناايرمن تان 3 وفه لعنة

 هتعمو ينير خلع اون طف يالقنال انخانال ةدحاَو ذلعبمتتعاط ع اؤللا
 ظ هد هس ينبح نايصل وت وسو هيلعمدا لص حرش انالؤت 2 07

 1 |[ ةمسومودا داعتتيل ارم + داخلة عفت الا جوت اة ةدعب
 ذ كل ةرغو تفل تسدد ٌءلَمعلا 0 هجتهلاحن هدا عمرو 0 0

 | عمايل ةغاطلا بت كوكس اكمال ثساوزعال توكيل و انضتتسالا 1

 اديغلا )طق فر اعلاف مودال قلاخ اهات ملا توكد دورس زعل ناغ هنوك
 المها يي نوكمحيز ل تال امتع "اذا هيحويلعال نيينتح كيو 7

 امكرشلنعفد املاك ةرتعل ادن هنت اس اضف ه قياكدلاةن تردي ظ

 دم نص ٠ اديها كحل قث هد عري نبات اثمات وفد قاما نة ةلجلاو ريميعاتق

 :طاغوطخال را اول دا وع كارط بعل لشتلاوةاَملا ٠

1 0 

 2 حوا ردا حول هسا ل جا كروكر او هكدا وو حره وح

 د 2 ب

20 

 بل

 دج كل ب

 ب نمال اجر ارح تعلقت امهر لائم ازد شيا هئاازعب قلاوللك مكع ١

 | طن دلال طخم اجياد هتبانيإ بي نصعوإلا ود جرع هلا ًْ



 ْ ِ قمنا ذي  رتاونتماقو تصومتل يدب ؟لا تن غادة ةئلخ لعمل مذا

 ١ حر نال رسب يا“ هسانع 2 :اّملا ةٌدوْلل عضة راتب ةقرحو هنق اعملو تقوس |

 | سلا هلام
 داق كش 1اس ةز انطدإ ةالاص تدصوخت اييشلاوومسلادك دواذاعبركك مدع

 اكد ناكمنال نايس اووبّسا هالة هعابطات دركشتا لا ١

 ولاد وحس انو ناحل نا اشمل يطال وا ةز هز اعطي انين اث + ردنيت تف ؤفولاييرمال ْ

 2 ني تقانكا لان ذات الانمي طلي والا تاّصواولَو تاواؤهتعت :قيشاغ كراس
 1 يناهذاتتسا ريع تتفعاذ داو رعتما ىاشومإ بتقول كلذ هي ةعاسااةاباَعَت |
 كلذرجوا هيه ادعم كب مادري خف لمعلا رين يد وفولا لاكبر صقنبؤلا

 ١ ناملاغل دعب نب تلوح هزانيطلازع ةاضح ع تيلغئذلار "اندتمالا د دكا

 ٠ تحاص حامي ء ذي 32 ١ عورجر تحت ناديت ال ىلا نع ورود و» ةايطرتازم |

 نر انرخو دىلاخن هلا يَا ف وف ١> ههبولا اهيرْطِسَنبِع نيِتبِع ل قا كانه
 | ورا ةزاتيط اب ناصع تغوخ ايندلارّوماب هلاعشتتاو هراضمن ل اهنرلظشب
 . دلع مملافت ينام اتنعو 5

 قلادنعاشاقنم تلطر نال ياا يعور دنعاشانيونغب تع
 هنت ادع ماننلل هلل ضخ هللا ادلع ماّملاَيلطْنَم 3 وتعين انما يَ

 رعائرّيمن اكد ئمنالاو هدير ضارب كاد ما ل انمهؤددنع

 دِح دا ابيهذا هماذم ترج الرتمادزع ةزياحق هلال ون هنعضاتمدهازلا
 الو تح وو فباد ادانركمال اك ذزنلمددنع ققوظنناو ابدل ايام هكعأ

 ايل الفتي ظنا رمال احل د تادعر دانييل طبات يزم يديد صعاو تريدلقو |
 3ع تمْتْصا ناقد كخباهو شفه اديلفتحا 3و9 لق عنمرامالا تالذد دف

 هتاهاامناباكلا اذه 00 | هرلقإ دوغ غن ييشيعتي هداف وفر عدال وهو ا

 | الاكل ذ همي: لتو نمور تنشر ار مكي اوارتمالاددع اول ياس
 رمال تلد ةعاج ةرتعهزو' جودا ةدامعرا طا :مةخاَك تنل اضف نب هرشفن

 نوهام انهدلل ةكرومالاد تعرف ركدا إل وعْب هوم مكعب .هتيلاتال 3 معواسؤبل

 ْ ٍ 2 ايقراؤ هنم زج متئاوم كحْسِإَمَو ناَمزلااَنَه دتٍنيبإَصنلا تسلا

 ا انو اكداّيجلا لام هتيترزعلد تلوادم . ار !لوخجزءارتمال ادع ءاشنلا دذيلف

 ٠ وف لاند ضلوا دجال انقر بالو منعَوَء امش ةززوصو * دههزل ان اعرتتزع ١
 / طرقلكلل ةفاّمخلارع تنته زنال و هيلايه د ةباكالاثاتر عافانا
 | ريهال نال ةدزع همانغمرخالا هنغاتش يطل هه هدا نكي وهج نجلا تا

 ات كل ْذحاضِباَف ايم د ءهفح ان اسانركيمال اكل ذيع متن ادع دي ا!ةمافاَدارتصاَ ١
 ١ ةهل للتحلل منمادعا تاكا اليفارركالا يدا ها
 |١ تناك لت اتا تالت مغ منان تعانش لو نشونو عش ل كرضن نابل ديلا
 ا دل فكرا يول توبا جات مت دس ارو تال دفا
 ا | رسلان وس انلا اعاني وتيبتتق ذا يطوي اوان نكمل

 اي 20ج تت تن 06 يتمح .23 تت كا 7 2

 ذآ |
0 

0 



 روت دايز يمني الكا تِتيَرَحْنمو هدير لا زحالا تقابل ريتا اذن 3

 هن نعام كلدكو تيتو يلب هعاسافرتسال ايكون بتفتح هلضحال ارضا ١

 م 2 0 ةياَقتهضااَشنا هيض 0

 دلاَجإَع هتفدرط ةن . تل الزيالا حومسلو ترابي تروا ومال اتانافاناؤ يكتم ١
 كنق سباب ةزسكت رخو ْنياوَد هذ ةطاتقلا نفت رتوش هش اهكيت تكاد |
 .[ لا: وجا ينم تاكو هانمم تاطلتلا لالا جاَمْيآل كل كن اكن مواسم |
 كل ذم سورتي زيكا انزتغنالو شفا هايف اهلخ اهلسناّصااد ٠

 0 4 ري غزم هب وتو كل ةطعاولا ذك بطتعا لارج قرط امنا كلن اًمز تال ل هانم ْ

 01 «تاطلتلاو ع "تعج ارب موراي الا ةلاثس رص عزم كل ذاحالزف ايي نكست ا

 نيتوج هل قارساادط ذة ركديضلعي تمارس هسيعغا

 راحل اشد اويتببت ال طنمورلا هآلب حاف اس م قاظلتلا يحز« ماشنلايف اوت

 جو07 1 0 20
 الط, نالولاه 0 كايرككل اتم ايش راليلطو اهل ماخلا الازم هذ ايمانا
 5 طاق مكانس ؟وفد اة ضاير مدتكو هايل تتاح مَدَععَس هلع مياه

 ب تت بج

 اسس وعفا اكو ةمتخنال اطايينحا ةالولااناطَعَتو درملكا اك 8

 كيما ع كبها هلو تنج ميمو امور تو حس كسالوت 1 ١
 زها دز جر ؤملْوصتَو 0 م راتب زناخللاك تاكرتنو نكمل | 5

 | ايو جرا رستو م عاطمو همك ملال هيلقنو اه ةناكلت ,ايناايلطايلاغدماالزف |

 سيمو: توق نايببصللا بم دانيل زم صا تلاشذ ادد ايي تلاب هلم ة ةرَما

 ١ هولك ماعط اديها ت الاَقْو نبض يصدح ناك ايلا اطاسب مطقغ لكْشإم ١

 | ظ قوموا تحل هتعطولع .نطعتزقناكو اّضق هلّضازمدت .اكيالارككتمضؤتن عقول

 ١ نفاذ هال اذن اطعم اكل يصد نفاخ خارمم اية بح اًص رعي ا ؤضشال دجاحمل |

 د بلف ةذياح هلوكعتال ىأك عمدا مرح خا اياكرتمالا تلّدل حا زملكنا |

 .ةجيجذ اف تلازم ص اا هنع حرش ره اتم هيلع عن ةتيحلا

 م «ةسو عمير اعت شام صمون |
 ١ تتينإبحل "كال ذؤ ةالولإ ا مسوا نيت لئلا تمن م اننرس وف مدع | ١

 | ةدتؤرسلو ديراجلا عج اصنن هلئاغمد يعزم كاسح كت صد تموهائالاكل | ْ
 ١ قش نكات لا تومي نجينلا َنْيلماحل اطل اوم دؤرحمانآ الو «تالؤلشمرتتلإؤإع

 ظ 20 خمور )كالت نددرا رز ءتيلعالد 5 تورواح اد دافض هتعرتبمإل هانا
 : داحررو الافق ةهيلاوم تمني نانود : نعرض كل نزولا ول تراودؤب كيا

 | عفا هيفا )2 تطهر كازا كيتا 'ةريضملي هدو
 ١ انداح تن ةتناو ا نه احلام تترك ضفامتافمونلك اعصن نيسزاملاب

 00 قرط عانت زم كات جاما كرد در دادكو «مقش او لوفناعع دف ْ

 ,ةازكدا تدفارتتف فاك نإلاعن <59 اياَالعق ىوهولايل ال ةرسانل اجامل

 ١ نضع ناكدتو ولعت حاصل تاتا ناك اك ةقرجا توا زعتر عيزبوالا |

 | زيت يلع حدتو «ةتسيانيكان دملاّتح از اًمرلل ة يطل !ايبزلا )كا قال لَوْعَم طايع
 اًرمع

( 



 ا 0 تالاف نجت د وج ا

 1 انفال زاب نون اك همتضال اطايزخا؛ول التت تودرجيلك فاك كج |
 ْ | مكدحا ةغلب نكيت هاؤفؤ هسصو كتي لسسو هيلع ةحارئعمهتنا لوس ١

 تيا عج ايدل مانو مرو هلوقتو شا وزاغا ل الكاجو ن اتيوز تلاخ ناكر 0 ١

 ١ أ جواس ادب تالف ءانركذاج يفرش لكنا ركض مالؤلا باول ال ١

 | ةفنحل ترارخ و اعْرز قا الا همادخو دب نراو7و هالو هسكاجو ال يفوح اكل |

 ١ 0تطجايج داللكا فالك ون ضاعت اثينا ناكتنو "تودع لاسلانوعلا كامك |

 1 كومو جنني مسرع هوم ةىياقلل هيل ةدرهئوتدد انهكزايإ يحار اكو

 ْ رم اما مس تما ٠

 ا ضده زيزدتر نيكل شاعرا هزاكأت احط ادهساوزتخا نر نعم ٠

 | قاراطق يتهتا كاوضع اوتعطت نا نم تت و ا
 تاوسو قو ايترلاز هه در ]جال مهاءادّقس هنلعا واتقان ئرسانلا ١

 ١ جشلالا» اراتدالا نيل نيو ترانتو هع هه ينو تاموخ هئاّيعو ةهددم توْفْشَو ١
 1١ ا لإ يو اضوفخدثعاهعنمو قدام ِدَهضد اتم ت4 1 نايلالدَْح

 | ملهم الق للا ههواق ي اني زباتلاو ينوي بطل لاه هترتسا تايلادجلا قده ْ
 تح ناكك هذ هن هايبر خيشلا ناكو يزن ع توقدمبال اتلل 3س انل طعام ْ

 :ال حوش ال اظناخ اانتيلعونال : م انم «تلؤنو شاملا هزم حب :جئرلا |

 نإ زال ايبا ديم وقام جل ورسفلا رطل اجلال ضارم هللا هتشتقف !شوهشسنا |
 .ينل ٍتتنجال تيجو عيب تبا نال بقت : عطلان قللت توكيتسبنب و هنلا ١

 ْ لاجل قرب هداتيعل هدر كسور ناقل حلاي١تقبكت فركرن اذ ادا اموب ٍ

 | اويل البتزم عنو هز هيد كتيزلا اميل تلالؤذاكامدم اييندلا تاوتيش قدي |
 سي حوم ل حاص اهليخيؤلا ةلئبلنا م رتل وجل انوا اًمْدداي هلاعناكاعر

 ل اكرلاواعرصا لل اًهرحئوب فلا َرَصْم ل ناقلات هللادنع هاذ ال هيطعانا

 | ةيدواالح تاكصا تاكا رهؤن الول انصن نييكترا وم وباكالاثم باتقتملل هرحو
 ح يعش يح اص اه خا ]ئملرتم كوش ل اهرك برضورسيحو واكب الا كلم ام
 ْ ع ناكاجؤطعارازلاوايرص ل كويت حوم ايحاضل اح ناّسل اكو هس ا

 ا يي احرئمال اند اح دقو هبل واج( ال تانم هنو ةجارز ولاة ١

 | لتعلق 5 مماحلا تمن دل فكاذ اموال
 ْ راق ضنا ليك وتل ةداشاو كل زمر انكلاقال كل ةو حلاو دم ْ
 ١ اونو "فم قفباش ه دالوال همر هوتيل نكد هيلع ديف انوا ناار تدعو ْ
 ْ «٠ تنالاح 'تريسرولت ٠ كلذ! بال ةضتعلا تدطتطف تلازم اًنال ايديال ا

 ظ عميان متداول انو 6|
 ْ ايلا حومتتو ناشكلاو ثوخحلا عِإْشَمُر لال ازم متءاوعاو ةلظلا اباد زملكال سوت احح ١
 ْ نكن صامل نم +2 *نامزلا انه هنمزيامحادل عجتن «لييذرسفالا انهو نرش اهبماد 1

 / ةرلاوككماو اوظولو قطابالو نم رطزعتةطا رك لطلاب مولإ نك اهتمرتسسلوا مهايارهزم ١
 | ساعة نورا نان امانا ركن: اودطننيزلا'كرالَة يبان لاق دقو كشاف | 0



 ْ 7 0 ترده كانو تنل يصون ]جنات درب ااشرهم اعطلكإز دكر 0 ةرانلا

 ؛ ناسا ورب ن اكمال كل ذزع حرتج استحال محام حازم ٍتقكيؤلتلا تلبجشيتلا ا
 ' اكتمال | حت ودول تاون هال خا: هنلعاكدياملاعتملا ناتحا لت درسانلا
 ْ اكلك قت هدؤد يويقنال 0 مارح هدااوطعتا هل اءذطن هلطلاسدو ةنحانإم هععال كمة ا

 ا دام ع مو ولف تلبحتاا نلف عوضا هحواؤع هدانعدع مه3رى اننا تناعؤملا ا

 | :هنلاذز دخلن وو هرج هطرشم ”للخلا زن دخان اس مهر ةجمالاف هدحو | ا

 ْ داعجر» ماخامز رهاولاث نا مابا دب هع ههازؤمت ونا اناميديس ناكو شمات |

 | >ضااناتهد منعتها تصر تاكد هك اب نول انك اف ميغ ارسدل زم حاصلا 7 ا

 ا لاما ماي طؤاخ ركل اًننكأ اذاو ديب رشا 3 كد تحال رك بص اناذتَو |
 ع دعو 0 هنم توريد ايفل ته ةو دادشلا مكبرات زعانزع ْ

 ٍْ اه ا ضجر ايدو مسح زخيو هام جتا اجل ىلا مسافأ ااا لتي | 0

 ا 0 اًىعر دنهل هده نم كا ايامي خ تورد م :اول لاو دّيِلع |

 ”*ةفاكؤك اتت :لعرا ةاطاحا طذجن هال نت ا مذئامكو ؟ ف دنصح لها '

 هجا تل ع رخو ةنعيلةرتضف اطل انه خلكات قنتلاقركملا تبيع ثنو هرم |

 هحتياؤناضتف 0 يرش ابمزمر هك دنع تاظوإ قنا قد تلدكوم ميلا |

 ةرطاخل جهل كفافهنبكبف دريم هدا لصف نول دكه ةنعخ دع ارةيكام اخلط بص ا

 نماوض اب دائكزأب 558 1 دوغ ليان :لهجا كل تاضخْفَر روب قل ثالث

 هللا سل لف ءاطككاماتشانا قدر انإمغلا فروي ةليبللااهتلكاؤلا قالت اذن الجازع |
 1 هلتغع َنِمداَعَت هلال احاف بح تع ع ص اهةاكاذاف |

 | يطاعلاةكمنيرملاو «نئما تملا انما انراخعا ةَنقب كل !لتيزما خا وون |
 6 تعم ه«هتراغت هننازب تنا 00 0 ٠

 ا .انيخ نعل د دامو احا ركن ةفزرداًكتسساوا اوشا عيب ولماهتنزع قاض

 ْ هس الاي شد شم توفل نإ : م ئم هتاس انش نعد نال ةيهنعا دياز ا

 ١ دق 2و متم هلشاال مجاور عساك از انسي اطعاورتشل نانرتو 0

 ظ اذَسَوَرتِطنا اب هانا ناىرجاخ نكد كلذ فرعا انامل لون وناسة يطبخ |

 تياياباككل نم ادلل انتم اع نعيم ورا هن همقو هللادع نع ددع اة ؤفت 9

 حالَصااوزمجلا كش هدام عالال ( ىعاشلل ون عيطموب امو ةايالإ قصاتاعتةلق |

 ْ عابباءاظعااذاذ : اك خلاض هنا دَعَن حاولا حاشا اناا حوش انزع كلطر هلقنو |

 | لومي هلعَزبْشَمف +2 يتاكد حا ارح ١ *ؤسملا ضوغالن :هزخا.الارداز اش | ا

 قالا عدا نع طن انجل زحتخا الل تاكذكو "داك ل قاذ نيلال كا انهلوف ناعلاما |
 ١١ للنت تفرض عورتا اًهراتتاواز هاًمهداراؤوا الدو دز م 2 ٠ْ

 نعالفن هتلاغامغا نا ايبال ادشيؤمرونأيه ذي هدديَو هلعر زد زنال ه:شلا ْ

 . اها شان ةيجل تعب -العركتي ناكر حامي ناي ! عقؤاتيو تتسلق ةلاماكأ |
 اكل ذو اخ نالاقد اهو شهلا هنلعت ددز) فاضل م0 1 ١

 | قزم جعلان خلق“ "نال ا اوجاموعت م 2 انلا هن يقراوعاذ انها

 ه1 تكا
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ير هايإ ةزخاينولاةئىرصاخللن هش ال كلن ةهيزم كارو اند .قاوخإبلنا ْ
 

 اق سف هيث بو اع دوه سم اجل مل كا 0
 ْ 2 ف اف احب نتتيدكا نط نم كاف ءاؤه رز 52 كي تا 5 اك ةزضحلت ١ناالا ا

 | هباصختجيما اناورجا مل ارش ةييطسولو هللا ةزيدلا نما االرركو |
 |كلذق تلذلتمف مادام |يع نس اهنخلرق هاشم ةزحبا تتسلل ةزتستعل ا علنب عاتشلالا |

 ميجا حيو قرد ةم زوم هانئ شتف عا ا التف توم هوا تومان لنا

 ْ خر زا لف تاما ورا ملكا عزالا تاهاعرد عازتلاوجاننسللاه ردات ٠
 ١ تنحل إلا هثدحإ 5 5 امال ةسعو عصا الكل: 2 ه3 تالناَو اوعر نينا 0

 هىحاَر ن ؛نيللا قادوا اهنوته وع ىند يا ١

 ْ : تب يحاول هادا اعاضرالال ةرعاتتس تناكذا اهتسال عضل ايلول نخ ١

 كاتاقاهند ١مل قداخإلا هنَسٌو» هرتغصو هفطن مكشل اهبيإم مدئال و هدق يطع ١

 6 :٠ ١ تلا غلا جن هضرهماف يتعاون

 ا - نة عدي هيضاواقت منيان اتوا ا

 دنا دحر موهاكنأ عربع قرا تحمل ومالا ريازشلا نمهيايسافا اه جيج نا دورس ْ

 اسنالاذ ةئِنلمْو ابا نيو لاوهال او دباشمل ايفل قامدال اكييئساتلاوهذأب ١

 ينبت انو“ داش هلك شايب هيد 3دالائشازما |
 ل تشب هندا اعصار سوسو هبلع ن#/ همت مودل اىهاناف اتملا جهاد ١|

 رثاغلا نقلا نمئاثلا تسالني ذا هناا زعبيل مشل قزم قنككنا ارينا غيل ا

 الام مزمل عزام كل ذ يرتكب ابل نال كيور عشيباكو منح نسي هاف |
 ا امها: جت ياي يذلا ذآ تامدال اكوعاذ افناسزلاتلذى متو ءذابلكم ا

 ا آس جانجن كلر هنم هكر وه جوج: وح الإ يف بلغم نشر دكرنينا ااتطإنسإل |

 ١ تكزنيوا منام يذل اع الار اعف رعبا قد ناربمَت عيتشكلام اللات |

 ْ هد اعفهنعا<نا كل يلوالاناكب هنلياؤ ت ترين ول وعن ني تاع عيد ا

 | ىلا جانب ياام هالفزخا ايون هرحعلوطترعرمزعال لج كافر خلارجا |
 م ايار عيارا 51 عشا عيدي لوقت مننا همت نيزلال تا غاس خو نامداإلا ا

 | ةعزفو نييوانلا ف ناذرمطلا هيك عزي مددنفي هنعا<نارو دنا يع اطتختو ارض ١

 | ه - لاه اتز هن لاف ٠ ىضاجاعت هللا تبدل قسوريضلا ه2

 1 2ع هسداغت هناوتعا تمار < هبل“ ْ

 | وئشو اة خاضت نع : حموش م افطّوموا ةئعاّمشش هننعتتعتشنز همانطر لكل از“ اح |

 ٍْ زب ذل تاكا نك اها لقوا ةقاقتشل لان هكا دب رق ُ

 ْ ارسل اعن هان ارت كل ك7 -هساعاسم : تفرز امم هىا نيكاسللو امر انرعظا ْ

 0 اراصشءادتامَو قالا انهو تضف هنا حاضت ينيئادتمَم اهاس ربل اهادهارلت دف ١

 ْ عد مسج ملكه ةنيالا ضم نارتو ةيوجل ا ذخانمم علي نازل انه نييشزع |

 أ ايش ذيع ىدهاذ ةعانش هد كك انزع هدايزعر تبغ تتاكدتد ْ

 | الح ةحاخح اند موال نإ تخول دل فوات راجل انءاباب فادعف هليطع ١

- 

 عدس



 أ كلا نوغس نالاتن هدا لاا ىلحنال م) كلثذ نيورإانا الف هج صاف كيشأ ا

 | كلو كرلع همك ن اكن اخ الام البلع نك, هدا كلذاتيجت 2ك نكن هللا حن

 ا نهتسا ايش كرما رخل هئكناكنا5 كتل هدام َكَمَع درارزْؤا كد لزالادخأ

 | ناإل نقب امو اما ذك كله انشد اتهام تالال و كسلع هتيكبمل ناكناَو ةزج ا

 ْ 0 ياعرب كنعهفت دو هظساوولَِحَو تلوا تيا خللا

 ا دماورب كوك ؟بناضرااَم ناك ههانمال ارحم د دق حل دعت ىف 2 ا

 ظ ا هلاهلجرلاتخاقدارلا ةدها تارت ودب
 ْ نعي حتا اعف تين خينبال جح هيلع خدض لويد شازم انام تلئماقح.| ا

 دليلا عصاف نيل هاظعاف ضرلا ده نه داو ةمحات نما اناّوارابنيينمت |
 لي ةدازحشل اذهل عفو كرك انه انف ؤ لإ هل هطحإ)ا نيل اهنم كطفانيم |
 ا اما دل ز خلا قران نإ هوطعههداَنَض حكما جلارط ان نيتيلا َحاَسِفَع ١
 ا دوز ال كت كيلا ناخاذ تفولا انهي حامكك نهحلصلخااناو هداتيدةّنإَم |

 1 ت14 لوني دست ل سداو جاحتاب علا لغاشف فكان تقلا جوعان | 1
 أمين تداهم هن بليت هكا اوم داك هاف ناك نوت
 ْ هل تلتف نافعا كيمو َتاطام هّيطعاذ كلغ ةزدق هلذااحت ا
 ةطعاف كلذالع هر رذالا هبه كل دانا ناكن اف هيه ع تناشلدانهذ عاملا عجاّررتمالا 1ْ

 | هالات ههاطعف قدس ن كو باس هنا لرفانا تنخو هنت تاقاللاو |
 ا اغزرَو فرك كلك نع ةؤزق هل تا لوقاوا ياش متم ايِجَس نركاف دوب

 | ف 0 ير مو وز اطعطل بند اضت هنا تلف ىتا هضم

 ْ >!للو دارا تحازتمات هن تلا هذه د لاعن هس "ةعرإا ف زنزقو يسم

 ١ ف هس رت اكل اكو هند كاف *هَتَم

 ا عرس اع هللا نا أنو ٠

 ارضا مشان تهمنا داوي نلف اهنحاصاةبولعا هيكل ونت مدع
 ْ | نع د1لازن لاذ دعو يرجع مزال ىح هد اكدم تدعو الز رشم

 | ىدفلا و تورس نكت خانع سو هدعشا رشا تروو يصح يدها ٠
 انيَح ددوويلعنا نا ةيزطاتلال خاصا انه رص ةِجالاعاف هلرال قاتلي

 | انقل اكتابتوَو قيد دزتللو يتلا (ةتمنلل !هنجطا اغاواتنح امرنج )كال حين |
 | نمادج عمار اق تع تاسالا رّسنلا تزتذ قذاشلان تلاها هريس اف |
 | نوللفةاتيدعر تخنق هباتدعا ايش لكنا نالت املا

 | فاكدنا انهن نست انا كيس وع انضلب كل كو ةوس ادكنحلاا نم تدل يزل هند

 ع تيجزملكأل و لكونلا يمال اح صاخب الكاف ايجرمالود روع ل تحل | ١

 ْ فتنيدافلادرههنهحلا) ٠ هطرتشي |

 أ هنا هبالاقت هنبازم اتعو ٌ

 انمي تلذ ذرب ناي او ماع طلة دوما نم ةخم ةيخمإع فريحة يشب حلا هع 2

 ظ تنزل نمد جام فرعنا 7 5 نجت لان هنا ءاعانذ قا
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 5 3 هاشم زداذإ الا مواد اضنالي م اشارة افاَنت بيب اتزان 58 0

 ْ | عشر .رمصمو اًيدلا ةترمتلا انك ناد قفداّص جتسيئإعو هليوع* ةدهاجدمي اللاش |

 ايس اين! اتيدلارت ارضخ حشا و ضو ادْدْحَو تلضااذاه هطاختسطو ترئدلاذا

 ناكاسللو ا مضل طك ثا 3 ايطذر تيد ةن امو ىلتنص ع هواتلل نكو ءالضا متراتيد ١

 حادا نا طع داميد قآل ةنةلاتو اكل ضيع طعصرعَو ٠ «اشلنو تقل اهعتخالي |

 ك2 ترك ةتيدنكس ايضا قساكتزل تيبل ارق ةيضاعلا ةعصواو لكفا)ف هشلزرا |

 0 كتان رضا ةلىلال ص اقثل امزد كلل 0 5 رهر ايد ىلا جرا تاكو |

 ارقد امو دْداهَدَرَ حمصرمان اناره اهي هلوار عملا راتبد نيس“ : 13 ايارعملا ١

ْ 

 تا ا ا ا

 حج تناكداتهكفايثن هتتيطعاف هلد عهتنو" ةقارضلإراتف ةزم دل اًموااعتحلدل أ

 داع لسوف ة ل ومد يتلا حواشي تدجَتو ةنم اكو ايمي نر تمر اقّوصو |
 | هب هدرصمو صيف يتب هانا خلا مهناراغ نم صنى يب مدته الفت

 جره رار اج ةتنع ل ةسموع هرم ل اي يلاغت دنا تركت اهتسيلفةْناّعَو اكلح لح |

 مطفرارلا تلَصوْوتح دي عزم هوينصات١ 22 ل نظفي اذن عي تييعان انش |

 لا لع هيا امن ةنتق نب ت م تينمملاقو « نارك واف نا ثملابيل |

 ا ا يو ”مكسأ ةراشناف اهعايف بايثتلإب حْيحَم

 || هز حماخؤ اهضراف هتقلاو بهن بوس اتلاؤنلا نارام تنكن يجزي ات ةظادحب |
 ] ا جو كدكايرو ءاتكل 0! اق هتلر جي ماخومَو نوروايخ ال قمتلم |
 ١ 0 دب يح نوال نوني يندب اه تال تاركة .ع قل

 1 اهماننيل هتعمل و كعال ارينا ادباياولا انا اياك تار اكان إودستف

 1 تشتد تنا مرات ناوحال صحن هلداّقك يم ْ

 ١ ه < بالاكل ين هني اق ه كالذاعر زن | ا

 8 جل هبواقتشا هات ا
 ّ ناو ةخلل ينشر يقول ةنكار اة توما ع وشف تءتْاذأم دل انيشغي ا ععوجر

 | نيم تاكو اةرخداف هت وطعسر اف ناذه ساو اه اخالكت هتشلل

 | قنا ترغف درو امرت «نيلحِلاَّرخ ومو انمدحلو ىتماتخنزهضورعملا هرب هلو يرتضن

 | اهانة نقش الكرش بكرامة بي ناك نتخذ كنز علنا ايي ينال امرت ]
 | 0 فاطم مولتن اجدها زتيعيازتتلاو نفاس مقت جيلي دا ويعاد ْ

 | اك دايغدزباو ده عيبا خالها يتم ماعلا اهو تضاف نإ |

 ا

 : : مرجع هبا فن هلل ساند .  «تيبهاتتضرجلاو |

 ادد دايما انت الن تركوا الع نجوزت اذا وزار ةنماغأ |

 | قشلاانا امل تلق أوتي اهعَم تح 1 ريوس نموادرع مخ ) عفو روواشلا ليلا غةفيطب 0

 | ةسلخ بلا نوح كل رلظنتتو نق قبال كل كانو كابن كلون كثر ضيةلاإ

 يبس م مما قى هلل كاخّرولا اظل هتنا |
 |[ "لبو كا ٠ مدن - رودال انلحنيدبالا |

١ 

 غ1



- 
 مث

 7س عسسل جب ب در وك

 ا هي 0 ةوسار ناسا ت تاع ابيوخ 5 ا لاه دنا طايل قرح |
 ظ ينم انزع كونا ناكذذذ "انش ن تتم هولا هؤحو تلت اكناث يناوسإلا و دحا هج ةئراال
 دفين درابو نوع ىلع ههامعر لل امزاتدان باطل اجزبوداوزبز رع اد نب ارو
 صورا ىشجر نمد دا و هيلع كصْض ل ؤسر تاما تللاّمز نتمنا ءابلاغ
 فرمان ساونا ناقوال ضحي ١ متعبة ىينا هاا 1و زعرتملا 6 تامر
 ٠ وف ملصعاو داو قد ال تحد تلبطلا راقت ليعر دفا الو * اككدرتع ارنصم 39 خخ
 | ئدتادل ناك ةةطر تاخذي خاض ضال حا ازكنل زا ثمان قولا هال
 ٍ مجدنا جرت حدا هحفد .اظنال املالإ ادا شرييصتو رت كك هك حي

 ٍ 8 د زلت تان ألا ةزداتللاو كاف نفخر هاشتم كلف اًمَمفالَو
(١ 

١ 

 ملا ماناتلا ة رسوما تاجا نكت لا اَمااَلاَو دال فتن ْ

 7 تح حادا هاش ندا نيؤيثنما ارضد نعش اعد تطل اذ |
 نجا القول مضداتما» 10 دا دهان كوه داعب ماع رحَوم تكلذب

 ا تعي يزل ةخيتبلا جاتني ذاق ىلا كت نداء ايي ينور ظل دوس اوصترعدلا ان ا

 ا الن نوكيا ووتش ناتليطلا وت لو طوب ا و

 هسا طوف هيك خئاوت موال نذل نمظش ربضلال خناتنال ا كو كلان
 ١ هيلحال لاحت قالا ناكالاو هالاقت هند انمي اددوفي ةنسلجلا تلك اغار

 | دع الع تَِحَم َتّحَهاَو اهرتيعو الاصل لاح تلؤاتمؤ فّرعلا عزو حرشلا نالوثن

 ارتهاقزاعت ع 2 نانرملا نونساو :رعوش هرورضالا ابوتمكالو ةنروعراسج نا

 ١ ياغسا يان لبق هنم ايقنت قت قلل لاقو ٠ مالطَو ذاايل اخ تاكواَر
 و هندا نهال هحاّصوغ اي تلغاادا تاحليطلاهنيلعاتم يلاكتهند اومءامح كلذ

 ْ الين نقرات ماوعشت وعشت ورايا قت هسا يي كي ٍنيبدَّيحا نافهتلخرم
 ت20 اننا 50 تكلدن نايإلا هممزكملف تالذه دوت ماتم
 ١ ناكخالو حتنياكلا ماركا 0000 يباورب اقتل : هازال وهد دانأاذا

 انف ييال ناو جاوا بشل نينا ناكر هتماايتسالا مندتخايإن
 لل راك ”توعتتاكو لاتخاذ عتيل ال ضؤياكل قلب الا
 يعد ةحاحدا 5زو رضا الا ءناوطل هراشحي ةئعاَسوأ هلعروا هيي تيكن تعندلال

 | شين مرتع تورش !نمداكهن قر كي 6 ةل جراب اك كلذ

 ْ كري ةلؤت مرانق هوت ١تاوطالااوزؤاو رتهم امه"ونريص تفنلل
 ا »عم! غن تازداضو نيملاهلا تّدهنرحلاف |

 هاو تنس ! ءدعو يريخظتو يرن تخل نقولا ة ف اييضوبل كلل مارك
 0 .وئصق ٍتِط لالا از تالا ايجالو اهتم لف اَيم تنك اذقيطإب
 ْ هيب ةلعزا تلكقتمو اهنم ةنعنال يرحا ل حلال يل نشجع تيم كل زب حراضلا
 | لكا لك وتل نت انال هنم تزعم او فقل انني عارظان وكشف اضل
 | امهتذ احلال ةف ايضا ت َومْرَنعسلا نانا تخاتو ايش هذ ائيضنم

 منكرا قت فاك نك ملاظم» تكو تاتحاال اورد نهم متم هنو رجلا ناك
 157701 12 ت1 7272-12-35753573: +7 1قل)

1 
1 
1 

١ 

 ا

>01 

0 
0 
 ا

 1 ع اوفا

 احح بطصسوبعوس



 1 ( مير اجرت .ناكشل اذ حلل دابنس انك تارقكو هانا قيام نب را ظ
 ْ أ وه اج امرك هداك: هيِطعْيم زهتل ايااظيْن إيلا زرالا و يولئملا و يطل! ءاعاعلاهل | ّ
 ةناحضا كلن سر ١ةيابيطب كلددخن هيرناع حعاضلا نيد ١ داتا 2-52 مين

 ا 0 و ةدراك يع :واج داو ف اجيطل اي دحلان هيكزع اًدَهْرإَف ةناعحلو ءةسئمرتيقاح |
 ْ ١!تلاجو او هقداعمن دخلو حلولا مزعذاو تِبايل ا مائطلا ههتطمد ام اعط هل

 ١ كالا قع ةعصخلابوايبوخ هب يف اكل حادا ه عين ريض م ةماهيلا هيلع تاق"

 ا هلو يدخن زال ةذ يتيح كسلا 00 تا ل ةفايطلا

 ْ تتكتنانلا لاهل فانكتناك داق اهتناكم ةنخاو هل إهكريإ دالبللا اهماواعش طماط

 ْ فاما ناكاهمفملعقلف دز خو خاملا نايم اك نا كط نانا هةلظلإب

 مايا اتاك ةكايصم نبدا نذاننسال 3 مال ادمن انك قشع حالاوإ لاق كد "نواعمد

 | يةمايمتتف ىرئارؤمإف اًهيذضالولا هشاشلا ةوطالاو والا مط اكو نْيِ
 ١ ردا رمل اشو اذككا 4 خللا تاز دا تيما كت 7

 ا | اهلكعل نعتكستخ» تف لاو تعي ذإللا متدوعشلل هلاعج اتاك تضايبص] نا هل

 ١ ع د ا -مالغلان دوق داخل تر

 | مهن تحل 0 نعالاظلا تك ةحاعبباتح انار ضيقا "هي ذواكاخ هيلع طل تذد |

 ْ حو اف حاولا زعوظلا غم داغر دين ل. ناف ان اخي هاهم! لظلا عم عر داشلا م

 ا «عزلاهنيروللاف هىرع كلعانااكرصنو هل ترام سن انَهَو هنم الن ايضلا نرخ ١

 ْ 'قاصالاى اناوف اهينلا كالا ا اوال لا ةقفشلإاعزم |
 ا ولع هنع مزاخملا ننهي معدد ز ممل بي الز انف ناضل : نح هفلايلاطنان |

 ْ ءمزللالا دهاشماب) :تاّيِتحا زاخو كفا زطلانل] هبال هت تؤضلا الا همَكَح ْ

 ْ عريعر تقزر يور ناز اتناكت كل تحج الو هنلعدراو' هك و ابيض

 ا تاظلدلا نط يوصف ظل ة يا لحنا نارتيينعا ركب 0 32و23 اهيضل دري اه

 ء1ت اعلا ترمه لاف ٠ اهزصال كح حتت اكولو :ةف ايضا مث هلو

 ز 6 *«-شسرجع هنااغن ثلا نشات 5

 ١ ار ١عرزلا اجناف تقول :لصلا واخ جانا يظن تغ تقثنضطو وع ْ

 ]ع وكلام اك اكن هيب الع اريغ مناك جارتلا اع تفقولا تبتر تلدج ةداغ

 ٍْ دئيشت ميتا لان كرهنبإعو اقئاكو انوا ارظان غشكاذاعبنع تنقول نضرا كح نال

 | ارلذز زق هنن ذاياك ندرظ الارز لك هد اا ايالا لا الحنا اق حاتيوصولا

 ل نو "اضل نموه هزخايإ مشاة هرظت نع ومو ملا فقول اخ

 اءاسيشث حلا خ!ثَمّواَتمالا عَ نسف ةميطر راكن كتمداصلاو قر لسا ٌّك د حراضلا

 رشم اىوخ هرعاب اينز خشلاهرررس لذ ثانّدكم ”مدورشمنءافخمذاتنسا

 ْ تلاها نزولف يرعق احا دهر.« «ةيفلا روت د 5 ذو

 | معك هنتففش مرعد) هانم نرد ؤلا كدزد ل كانجل الضاد ينحل علام
 |نلكاذ ثقل نيو عرالاههاررث) عت برج و نكرم وق نإ نامت ُي ا

 ٠ | هناي لعاف مهئيشا ملال هداف تنلكادا كلا كلمة «هنيطعا ياش ؤم |
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 تيل اق: . ١

 ا 3 3-3 22 انهار د انه“ ' 1

 ودع 0 تست تبن هت طاش دق ع عت محم
2 
 عكا جوا هزم هيداعو اكدت «٠ فرصمإدات ةنالث اع يدها ف رضزملكلل يه 1

 حامارانمف انك رص لْنِشْلا رده َِت «نؤيرلازسج دز لها رإللو نكاشللو ١ نصه ضم |

 أ كلذكمأ هل دانا يغش نإ تايم دما "اين رن لصق ايهنال تلادوامك اوف جازم يش |

 | عانغ ا للذل ىحدفلت ةيرفلاو أ ”:ىزصل' كلت نم املك ان يم :>ناف رحل نيا رفتساإلاو |

 أ :حادخاةيرزهرا ةقرصنر رع اديب ناهرما عراشتلان تح اًنْيِهااَحَو ها! انستئزلا ْ

 ( فاميلي داوم وما انك دهان هتتلا ةئلاخكوع هدعاتنف لاق احر واق يحلو ١ ا

 ( دل 'واوهدجفت تال امانه ال هط خيا عش ن زماتلتف اذلاتنا 2: "اتحد اراجوا |

 | انتا نوكتل تل ذلكلوألا ننال ةتيتتلابانستوف ماهل يك باقل اقوا |
 | محاصمق نّيياضلاوجا تل قيكو نادت ناوي اًتباؤحا خو اكس وتد حج | ُ
 مه عقدا هاهو هس د *اَتلْجاَغَن ا هدياصخت د دايعلا |

 ىَر . هجرال ماكل“ ”ضفلاو سهل نما كى اا مشان: تددردو دّرْؤاك ايم | ْ

 || هل ص عش ناهْسداعاقوخلإ كلذ هن 5 اك خازن نيج اكمل دادةيارقوا ةناريحب |
 ا مفلس دزةفرج| يطل زم تنم نقض حس و نيود لص هلؤف كل ذنتودو عرحا ةزعا |
 1 هضم دهس 0 ماين :ددَّص نرصيإبا تاورظاأدإيلكارست ناكها |
 ٍ ةطاتقؤقوي !ةلعافدل ترام نلت لا اذ حرر نحل ال ايرخا لاراب: فلن 1
 «* - زلاعلات و هتريطاف هسا هجر برها 0 ويحل |

 لع هيئات دئازماعو
 ْ اتيت بول ك5 ناكا وسخة واب سال ا ايدل اياك خول تمن قندؤتساكأ

 مما ماتا ةظلازمزم عانس ماتنلانخاقاذئ تكل رعد الاقااد | ٠

 هغشاؤا 3 اَؤٌورلاَو حوتملل هناش نم هلق نود دو اير تشاكزمذ ال هتمرساتلا |
 ببن ْخِمككلَّذلو هسا طازم ئاخلا ايد خا نمل قو لوْرع هدر ”زعماحضتتناوم انزخ

 ١ وياك 05 نكاسرسهمولهؤ ايندالا تحنال نت انطق استلمت
 0 2 5 سنابل رؤعإلكت ةدافءمصولت اكسب ةقرعا وكم امج وز عدند نيب
 كطال ةدؤصو +ملع ما الا ده تحاضل» هذايالا اول ةرّ نئولا هدّبعبلت
 نوكس رع زم نال كل خياغف دخن واذ عاشر ز ىلا ال اهنم دن عش هنم ادا
 ْ ركب ناكذل رهاغا انتراا ةن نمومزللا ن١ رحت ممم اخ َتلعلا تلات رح

 ا | اعسيوم وم مومْدَمَرَع كِل 0 دهان هسا 2 حنيطلا

 | ةاتممؤ هؤدجتمل اخابخلالا نوح اكلوالارك انا ناكل انجز هطض ايس اك ١
 | النا نذل تافازةكوط ومحد هنال كل الا مايعزمدحاوع هاو تال كوزعمتا |
 ١ اوفؤادافج اب هتاباطخ ةيزؤمال لاك تخل ان نو ناكشا نضع ١

 ا دااقود لاؤمالا 5ك: دلال هأالا كيتي كطانَع مافات [ضزفانا ْ

 ةنؤ اونيداصزيج حاتملا يلع بولد اعل لع ءةليي اا اتوكينال | ْ

 يصوس و هع موس مدع بي يه حس 5
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 و كو ترابط ات انتقل ثبزع كينغ نكمل ملا 7 د ةئاخات للا: اذ اتسلاةنراما اذ

 | لمص وستر ماا اَسو هيلع ض حسوب مما عتق تاكد هينا كرب نغ 00
 ا 2 اناطكاتّو دلع غر دمام اهْسإَحخ بهل از ماش ام ةنادرب بنل ,ناَسو هنيلعمندا

 اسمالاو 9 مرسال فانضالاو هك كدذاةتاغإ اساملاتاعاف ءهله غر زنبال هانا

 ا تهتم طم: ناتسلا ص نا طع ميلع رح مظخنلاو بدال اداكالا لان: ؤ ذل

 ْ دتيلالاَكَن هنداانيؤ اَساذل اسادات ندي نم ممن اف 0 اال دلا هم لع مرت و

 | كانا ةزكدادزين هدرا فال اتي اهنا مح هضعتو احن هتلال تبن اكربت
 ْ َديْصاعُم ج درجإل جر :: مر كات وتعين نطلب ةقاكللارانهظا اينياالطلع
 زدنا طم نانا اذا كاكياشت لاق هتزالضملا ةقافلاداطإب تت جال نهرخ

 | اهرودلاصتب بَين وذ لانع هدرطتيل زكا همس وقر ربها لان هتداوطتعا اند

 اقل تلا واوشلا تاكو ةرامجو يل مدٌىك نب اضاَورتصبَح ةفذد ا إ

 ! ؟وساع ضال اههدهلاو ايدل ايَرن* هرثماةّجإرَو ةنرتتمعلل نال لومي هسا هت

 تل عنخ هل ميلف هذ تكس ١ حو دية تي صلحت ذاذ حبطلا 9

 رشا فانه انك عقتب اهذ كلل ل جاشساو ايميع دحام دمْزَعَو ةرشل كل نتن سح وانو
 ياَقَم قل! نا لولو. سلف يتلا نالإيارخحا اًهذخلا كد ًدكن داابال د! اًهاذلا اك
 7 انما زنال ةقبرطلا ف رتل ع دزف امل ابيثدلا شغل اب نما يباني كيسين ولارسما

 ١ يان اهني لمالا هتبعاض اف ة داذال العال ةداذشتسالا لعرطم نال تاما انس

 هتَح اينرلاب ثا عل وسب همي هنالخم أ ٠اهلل.ةغ دادذاذ كل خَعس الار وبمت

 نرخ رل عجيب هذ يبان هنهازع عطاونلاربكك ن هتلل ذو هل نوككد وإلا ةنتتلك نادي |
 | ائنربصنال بحب ماطملا نيود نادك م اًبنردازعهماطنم دعبال ا هتدال هأ قرط

 ا فص ر وص ةنروصرييضدو هرعو هدف طاًضملاين دا جينيا عجلان هها زمان ْ

 ا ونزل ءنع مسد يحال نتا اضل زم هن ادح ادحا فوم داك دا تلح دمام اييرلا تحبس |

 ةرعبطعاهناكو 5 ارانب دانلال لعب ماعم دنرحلا عنج اشمؤانن مندل الع مةمحارم

 || تاو ةتراتخك خوك اطعانات ودها شع ربك طِحَو ليلا لذا حاشي |
 لل موه م ةملاظلا تحزم 03 درهتنس تجرب غد رسما خا

 ا نااولا طّرشمْزمَو هه اسسول ززملار» هرتع وع لحال مبلل اذ ا دلل

 ٍباَصَو و مدوع تدقق كلي ةيال ارث ١تخاف هّرال انوكسالوز هكرتيط توكيإل

 ١ ناوي دلت ةاًَمّوهركتاد قيَدلدَت يبدا وجلاناذ ضرال اراطفاري سؤ مهمدارمألا .

 اهركناو نقتل دواس وجل نا نسوجدلَذَت موهكذاد نمد مالرااوجا
 ا محارب إي انهت قحيكلتقر رضا وع ناك قدا دو َيطا ومس ناو»قحي كلذف |
 - تملا برسرُ اذ ه نعل للاخ هسا

 أ ن نعببالق هامش! (تكو 3
 ! اوهملا هله اً ٌةْفاَّصا ةزكور تطال ةمستلا انا هثلكش ى ىذلا امومزال عملا ٌةقاضا رك

 2 تالذل 5 )يدان رسب هنن ميلا ةنف اسال رتل لوب ْ
 اشل بابل! ااهحاّضارم امرتط" هرطلومرب كاي دال نمل ايجيالانفإ مها



 ٍّظ و هر لا انااا نيل رضوسل وسو يذلا وعر! نالكلذأ |
 | نمل كمال لع نظل ءوستو ةداتل الاسد 1 ذ :جينيلياقالثُم |
 | كل ذل اَسراَزوحي ٌءاذ قل ىحؤام١ ال ارم عوماو لّصالا اف انَه عملا دع اًهكاَسرا |
 | يباغلات بدال ءوسزم كلذق اينجل ةههاالغنجلا ةئاذا هته ناف مالا ْ
 | ىالا نوف يسن ةتلباَصا امو ا داّةسلاولا دانيا هتدا نق ةرتتح زم كباّضاام |
 | ةوارلا بر سانا داعي دب خخ نمإف غولنلل انك فم اذا داي آل "كاتس 0
 0 كلؤاإل و هيد وَصعدا هزعئجذاوا هاذا ذاي او ائدايي ريد رع نظلا هوسنو |

 ا مترا كلل دوه يضغيلا طنعبو مهران دز ككل نو ركفنر دال ارسلي لع |

 | يناةشف تفانلا اراوم م 0 مارحت عقبال هتصوبد ارستبلب اور هزاز
 ا ان”علل داع 3 ؟قاّر دزانافن تال ذداللا قل اهلا اهعييضبالو ياللا اجدابيرلب ٠

 ْ د اناع اراك هنال نيفراحل صاف تبتعا ذااولاف اص نم# لقب | ْ
 ا مدنعج ملال هتلا نو دانميع مهد دائنعا مدخل هلجال دل ةطعحبوخ ماريم | 1

 ١ يؤمر ةف : نما قمن هلا كبرطا و١ عي دبس تخت بداح ههوحو | ٠

 | نية نافرتز تفلت قالك ان نمل هتفاضازمإذ ناي شل ةزدقما!
 1 كثفت كيابل ةدال نيمار حم ةزيا دعامات ا ماك ة لسنا صنع 0

 ا للف هنداولا تامومزلل هف 5 اضازال ويب رخل ة هرم هددت ” هتمنو نجل هب هب

 ا انس عقبدالا ءوستانقيطٍواءاو د عفو قَد انااّمْخاضا تردشإلا د َحَمينق َوَو 0

 ا هلكت تذاع هدنك د اجتال اح ججرال كي ةورطع جيتك تحن ه هيبدؤ تالّهد

 ا هسا كيل 5 داك و قنا "نا تكزنش اف ئاخان نان عر رافمانه دوست ادا

 ًاديدوبوم يالا هوت وسو يت
 ١ اطاتفساو اسك اع رشم اناكرا مده همر, ل اعالا هسفبإلا تضمب طنمنال 7

 2 22 هر مت

 حمم حمس

 ْ 8 _ طعس اهنمهإ رم ءاندغم . 0

 ْ هةنازوعزم عاينغظخ الكزس هزك5 نيسان: هدحاب نظلاءوسيل اقددابم مدع |

 ! ١ وسزحا هنعمضاوتصد بالشحلا نارع لوم اماث» ”ثيكردل فنك نظلا ءّوس نال كلو ا

 ا ال وش نم ذل سنك قس احلل! ولم اعدت عونا يدنا هادف نطل وش وسال زم ْ

 | يلع تحلب عت انل نب ل نظل ءوسناف نظللا ءّوس العمال مةمرزول د ١
 ١ نظلان حا ارح ةزحلالا ةسواَقَت هدهانخاول الذ لوومويف دو نا معان ١

 ا ديعلانا وذل ةرهؤ خايحنو نطلاممب تن نعنذاويانااكبانبنسرلا هجاجحي |
 | نكي حلبا ذا نع هتطإل هيل دلال: يي لاب نظل 'نتسح هلوصنال |
 ١ اال نه هيس هزليس دال ما دامك ةرخحال اوااييترااو اهم تن اطر ةز ةريرتسدل ا

 ا نحظلانبكزم نوكناؤ ا: تدان 0000 '
 ظ 0 زيحاللب تتويصص الع طواف *الدانلنطارهطما نييشملا |

 ْ دوم نكن كلداهبوزت كنادْووَو نا ا
 ١ نومي ضد 3اثزة ادم تقذووا !هيبائتمحا ددالخ تءائاذاكللا |

 7 ْ تلو سرا ين م -زالاو انرللاف 0 لا قبولا تزخ تلا



 ا لماق ةنفحاف هل همك اعط عانلل تجلت انينيع
 ا 0 ناذا لوب هنا هع نيل لنه ائدبَس ناكنق 3 ءانباّوبانهتضويبلا ىف از

 ْ اعّياراذاو يدتسر زعايع ملاذ هيل نواس برس انلاو هحييدب ثيل ىو كلبا

 ْ قبرطلاي تاّرورصلاِم اك ايرغ هفردمب هدإلي عل ذال ام لظلازدتخ امال ضوا |

 ١ احلا ءيؤغةْن كك اّزع قفزت املاغ تباراذاو اشي نع اال زيرشلا

 | هتقيظو 0 00 مكمل منوف منقل تكوخ لعل عاف تطل سل ار ؤماب |

 | راجباصخغ او "كل ذوو هايم هيتينواهنع ههلانعو وم اههض توبا ْ

 ا امنا ها هنتجوزوا همراكزم اًهنإطع هلعاذ ةىفطع هن ؤارما ١

 | زيلاهاترسر لاو «رم امدلنطإت تّيظممن جنك و كد جل خا اهرتضفوزملا |

 0 ع نع هنداّقت هسا نم اَتعَو 0(
 ١ هنيلعمندا ]ص هل ووسر دولت اخت هندا دؤوب توي منير حاول ايون اظنم مدع

 | يكسو يعض م هلو هلؤسرنع نيد ناجي منار عايزك ناسا معن مودل لجاو م

 | ث دوام حا نعيلطا ناكل دوءهول اهروقمن هد هومر مارشنمر ىجب الاهل 4

 ا لفت هكيلع ةنرهاعام تلا الق هرشسلا ؛نيعارب ام انجرلا دش ةنوكعارب هنا |

 | ٍيِ اَلَو يل جان تش نعد امزمتلل ذ تلطإلاو ةنجانمل باننا هرمارالا
 در :زؤم كاد حلا يصاشال قاب كانت ؤحلاما دامه هتضنيلا كج حجات كلذذاف |

 بؤإعا انيا اهرب تدابير اع مز عيال لا حومشللا# وفات تو ْ
 ْ دج

 ا اوداطع م مااذحا ٍبدالازب تبل هريعو نيرلا وجت :جتمال ان انهن ةيصعم]ك |

 ْ اوبس ذا لكما نرحل ووندعتحاب نال ان «ةيصحمو طذ ن وعض الر مهاب

 ا مهما اقن هسا طع ناكاذا نال هييصعمادع امف١ ىرصيال وروملا د عاوجؤتب ا

 ا صعب يجزم" ةيصحمو عّوشم ثيجنم ْثحْنم لي صعم نان يطعم دع اعرببضد نوصعب 0

 ١ عن هلاك هذ نا ةدصلو ةاييصعم ءاووبمعذاك اذ مدخا قبل هتاولةدللا ْ

 ١ ىصاحلل كرنب اجلا و انتسل سنو: ةطوب اتسم لون ايباد ىتتتل ر>
 | مسَر هيلع ضاؤص دا اناس ابو نايمهاتساو امههلسالباوا يطا كل دناكف

 | كلِيحَسَو هبلعهنها كتم دارا نوكزفو ءاكيا جلاسالايف حسن ةكياشملا لهجات
 ْ هم هنو اوداكانمدحت خلاسالا ماككال او دان هني مهتيعا ى بودنلا جبن ةئىيإتبلل ظ

 0 بو ادودو عيأبجي نكح هنيعمس ليتم ةلادتاو ام كل ددتويو مه 0 ٠

 | رفعاو خبه ةذانيوتيبدنيعالضفت عيابد متعطتتسا ايف تؤسوشنتج لونتو |
 ْ 3 ارت اانمجز ردح « تاولضلا ةيفي و صيئسإ و اًمدىي لاف ظن ْ

 ْ للان 'ٍنَعلاَي هليعل هن ةزسو نوزع بو او قينيظتل هددها د خاب نا ا

 ْ هيل اناموأ اهرعهض نمد: ذب حاط ةابرشمل فلكر شا وها نعياشم ضد ا

 رتبايل كاتعاطف هاالا نوعننزموتتيلأ نراك تا ذاق اعتداؤدوكلح |
 | اكماعافوا| اًمعافوا هنجا اًعدرضل تاحذن الرسم اذاو تاما وق 1 0 ١

 ١ ةماكتلا تو نماقلا عافر لاو عهتنم هتئمّرغ هتسمرض ام اسري ل ناكرتم



 | تايالاعب 2 + نوعجرلال اذيلاكدباكشلا دج تمازاناف نييمولاك ايوا وينال زم نع

 انتل ةمشلا هت زوكبنا مهيار يلة رسادلا عاشر تاب لح
 ٠ 85 هنوائنوب تركه قه زاَرَو مشل اخو معمر عم - م ةرحاو ةلاَكَع |

 ا | يتصاعد تقيل يزن رضا عنا اعقو# وف مقالا ماتم وحرم ٠

 هلانذاإفو «ةدارط قامت مهاد يدك تدهن انامزيجولاا وتبكو |
 ا | اءفضتتلا| خا ىلولا قمل زن نضخيلإ اوعيجن اعاد وه حلبلا الاكيِلعنا ١

 1 تم كط نمد سلاما الل يلاهن هنايلا هلل ف هرعت ولاغتمالا اماو ”ةاقدد امن ١
 ا | دطياواتحتالادل با ةداخار اكذق اضلطمم هيلع مهتشاعاماونه اخجالنا ع
 كاف تامنالا طعس اهلا هكر اصإَسُو هيلع ناش هلال ىلإ اعزئت ااا ْ

 ْ ١١ فوك تح ساتلا يكتتنافا اهنج نيلكزالا نزين كيراككولو ههيعمنا ْ ١
 0 د اقتل قد 222 2 44 كبراخ وج هات ل ناو هبال انينم 2
 1 هيلع تلزم 3 *:تتسللع هام نم هرم نوعارللاو يال اهتمحلا يعم 0 هلا ا

 ١ انواع ةنررضرحجي مريول جلاتخاو و / اهلا رم ةقكاطالا اكسو ةنع

 ١ هتوف وفات يتلا ناكنفو؟ انه انردعالا دعازراو ديما ةينرط هد دنهل اهلل زبد
 ١ كلذ تدر وف دوعدناكد ١ دعم مقل ادحابإل هللا دحر

 ١ خو خالاب اًصنش الون ناكامارثنكو تدر دئاكسا جزع عج لدول تدلي
 050600 لد ا مس وال ةدتصماو ّقتاَنَعر
 يمة كيلا كينرطوتد ادد هيلع خا مالاَو دما اهف و ندا هل اكزع مل
 | طم نك نادت نراهن طعنا ترك ريل وخل نارككإ لة فارغا

 | يعفررول اب وود ةإوظ ةنئخال ازهكل زال بيجاما رثكت ةئيلعةطف
 ْ مل لقيت نا هيلع اخ كلب ديوم هاي لا نبل رثرقنال لان” نمل نفي تالذ

 اد امايعا دا لاق وكمال لا «جصزعر اند هنهزتفيزال هاثمدغملا بص
 1 ه انيصلا روق 3 ترك الل ا :كراصلاب بحلب ذاق درج !ف ول هنأ هدمت ناد

 4 : نياك كرر لاف تكنو ديلا جان وهامديَسإَع |
 ا تيدا _ - طع ميما ختاما نفاسعو 0
 ا «فدرطو نمل وصحررمو ههسشو زل نبع فذد ليه هج هن شايب اعف امك |

 عي لغن د غال ! كل ذتدُمن امو :ةقو هنم ةلدضع اك شارع نسل ئلذلل |

 ١ ١ لي ةخكو كل وعر صوخرةظ دا ةراكوا :ةطايخزمزةرحل عل مضلل ماوظ | ْ

 ١ كّمتذو يل اع توفو قوي اههتمزونن اسفي عر قمح تتساوأ اضرارجاتتسل امم |
 ا تاكو مي هساوصر هيل ذاشلا ةداسشات لد ةجمرشلاد "مقر عيل ميلف

 |١ ذلي نال ل موعسلاو بيتل! ءمياوكك تحي .هاعةهايمدو ذاشلا نمل و اهررس ْ
 ناكو«هنذهاج تلكدلع جدر ضاارؤعنمافو كلن جز ندلقنيبو مهتشارلعت |

 ْ ولاا

 هضوداقالا هذحسكوكم كدحا ليلو بتيتلاب كيل هداؤصال لوني هما هنح ديرما ْ

 | انماكناثرطلا نحو مة غظلاو اةنط احلا يف هعياصا تارا تبسم
 الك موا هتلا ناذ لجورعمندا 6-1 نب نا يع "اهم ذيع |

 2 جم

 أ
 ا
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 ص حت قا حس هت صك حك



 ْ 0 م م ا و
 الع ةنموارلا اًيجيرلك كوب رعرخاوارماضلا و١ يشل ناوو جرو روحت سافاهسخ نم | ظ
 ١ "يو تنلجال ثكزم هاف زر كل تع تانا نف هتامايسن طلاء وسو ةبنعلا ك5

 لاك فانا داتا لاقل تيبس لؤا انين نم لونا نام اريك وبدت عش ند |
 0 هاكر ةقرحات ٠» هّيِلِعَوهاَمع ناتن كروم وسو بعضو هالو ْ ١

 هك َدرماَو | طع ئنس تدعم ”لَسَو دعب للف اج ؤتلا مدح |
 ْ حمدت درع عيبا :ناخج ممل. ال نيل ]<61 لارل عماغاو رتضركا رتل رتل | |

 كي ذهبي ناكر اننا تايحاولاو قاضَو اهلا اوشا عنج هةر اضاف مما قا 0

 ْ يدل اسوس يصل لذاتجتا ةتانجلا نفي كسا وع
 ْ اعرحسِلر ةعدزايزج اصعب مهتجدخ ل ناجْر وحن وتم ضم اًسصفرَو

 9 00 كفو دي مز وتس لكاب هاد هارت رّماةْيإَغ نا نتملا دَحَتِتِوإَتَتو
 «< -زيللت لتر هك لاف * يرو :ماالزا هندطتا هاي |
 | نوع بالا فتدن هنااا 1
 | يطع ملا ةنقرو هنساييإلو 0 يا ا
 ظ امحتاإبخأ هندا هبا 01 يربْس عْستةو يجدوا تر ود تاك »تف ورصَت | ظ

 ْ 0 ا دانه اؤتوجيو ندةلكن ماع عمل هاك جلو ْ

 ٠ همر ةنعيوح ضرر ظن .شيدجام ايمطمعاو فرد هتطا تلال |
 رفرطم لي ذر لك: |مطم اهاظ هتفيئازاذا خاب كالشمناذ جلارخا كجلانهتللذ |
 0 0 هنايخالكاَ هلا 1

 ا ريشا : نا تع اونذ هت ها دش نا الاهنملع هلل المحلا دسلا# ةنور لكتال موق ته

 | يالا وضالرتااته5 تناقل 06 اد تضه الات ندا توكل قاض عملا ١
 ْ نيون لية دوه نموت نيد سةلذالاو تناعاطلا هريكزت هل رولا دانا ْ
 | دمك عاخلا3 كاباف هب خيل [لغر دقي انالاو هنيلع هشلكب ايش لالا تااكيجبالا ١
 | تدريبا مانت كيان طخ ومو قنمتملل ا لون نادال ستاال هنا ثلغ |
 ٠ دارنا ةةيؤد نازل هالوس مالا درعلاو الاول. ياياطتز و فعالا ْ

 | ىعدااناف تكلدبعد و رع ةندا ليسص هنا ىل لوسي نا لاشال د «نيطسل اوت زخالع

 | هيدر نيموضعم سو هييع زد اي هلا لتمن انال تن هتللع كج لص مب ءارششا هب |
 ْ مواز يشل ضراو كل عدامتاهنحلا هنبالاًساف تن داتلتتخك نفل ||

 ١ تبرولار رمد طعاولاو تبطل [تيطل الومت لوز ع سدا يثار دناكم هلْئَور بايب |

 0 هالوشر نالامتوهاَمَو هل تلذف اًنْرَسِاَوْمْب اشعال تكلا ذف ان كل اممل تام 0

 ا عع هدهد اعف تنال ن نننكد اص قضوا نحل نتحلاف انيق ن لامس هيلعمالم ١
 ا 2| دقات ع د يوي للا



 ظ 2210001311 :ةلاه رقع زرثال اوت هند 5

 ْ قيمنا انا اقم اهوا ملا قس حمال ثال اما , عش ظف لاف هتدا لابي نا ني عسإل لاق ١

 0 5 هتالافن هنبانماسصو ٠ نياك امرت يلقأ

 | ةضللةدرو رشم اكو نرد ىذا اىلاقت هللة عال اةبور ممر اكمال هن اتض
 | مالسلا هيلع ومالا داي اقت تازا درا قاجانعد'قالضدلتتسارلاذاولافن هن |
 ظ ىلاوككيزداذعلا ميدل نكبب نزولا وبي نيت هماقو غيار امض |
 ظ 6 روجر ضاؤل عينت سمايلات هند هع ندد ضم جل شو منا امن حيصسال انّريع ْ

 | كغ كيو تتبالعكئلطاو نا ايياقت هنا كشامل لاقت هيد ةئاعتقؤم هديا |
 نال مع تتكلف اخلط اعنا ركن ل ماشا ناك ا بحل اضوختلنال ما

 ْ دجال تا وحان هيلع )يبا فيبزع ةخلدَمَو نزتاركش هنغاضزتتس ناوركش ١
 نقرغ انهجاتحل ثءانإلا كاعد ةيداَصو اظارتفي ”نل هللصب ماذا هدارّوص ا

 | ددعملاباطخاْوْمب هلاهحت نيران عينلا ذاكو ماا عيمالونوت هال زم انجي. ْ

 ْ حلاو هٍضحي الؤضايإل ناحنإلانفاتضاؤ 26 زال نس ههش هع نالدتفأ ةردال مز ١

 | دكا ارجل له ة ضخ اي ياو )ناز « يجو ام دحوب هاه اي 3 ب لا ا

 | ةةلظرنلا هن هتلازمام شداد حوطراظلاقتع خداولو نذر ءغ شال عاف هدي ود |
 | م الضو ةزخالاق اهنرااذ ًكركطانَهَر لآد ]كوز اجل هوك شيوعا |
 طعامك قاب ةجؤرلا تل تكقؤاذل هاذللا ت22 ارسال حصصمل حسو هئيلع
 أذان كعب هسفعافوشال ريغ حارتمارطنلا ةدلو مهمدإلا مهن ةدلزثم ل |
 اى :داقطالع نشب ديولرذااضات يتم ادنج هته امئشالا عيال نبال د
 ْ اتدحلون امل ليان اكتل د و در نيو هيدي شدا اًتتسنالل هلقلواتؤحلا |

 | قليل 33 ةاميد "يت مار الرالاو مشي كمزنفاب
 م طع هنأ اهناشا ناتو نيلاهاتر أ
 | رزق صوتي هيض انتوا تخت ة ليل اماتف نافل انهت متع |
 | اصح اة كاوا ترزقون ةنلادتع نهال اتاتورك صرغرل |
 0 حؤسللاماو 32000 عيتش ابعد ت حالا 00 ضد ا

 ْ سيح اها امر هيير2كلو يدا اي تولع ْ

 كم هدضإلافل دكا 0 ١ اهو

 . 7-3 دارك يي إهضهنا لو كر رال كاجوإفنو ةفطفيو |
 | ةللباقلل اذ 1 نا قلن جشرلا وا خيشلا تال زا وفساد ظطقدخالا ةليل ١

 | عونيسالا لمن هل ماخملاذعنارت انام عشلااتاو«ل تفوز فانتشالا |
 ٍ نقاط ربع نك هاييعقنل# جرح اًورعيات ناو اة هلاوةااهارن كا تلا |
 تموج ا اا جلا

 5 -: ع دج عتضاَو مها" و ا
 .لاشا وتحيا يذلا ل 1 ةايغاك ةحوصال تالا امتع دوش /

 : | قش 1 النك ذا نا هدعهنداتكر يذاثلا نسخ افإ خل 3 "تا
- 



 | دوه هد انيما هيلعر سا لعاك يبل و تاون هاف افلا اغا يانيك فانولا ل عرع
 | نوربالزعاضالا نالرغاضالا ةةنلاو زم زتكا مفالص يندب ككل ”نتلاولل تناك ايعر ذا
 ا كان عونسحلازم اريام ”-بحلا 86 ا

 | :كتاجد حاتم ااكناو ةنحزما عضه نعم اكال الكذا انّهديف |
 ىذدلا اضرظفملا دزحو تيكزمهلاَعَن تارت ينتاب عااظ زلم ظ
 |ةنرخ مدح يداهم ,هالقلا مهملعاننالىوسدنما سام ||

 *>ءهأأويه

 ا ع ل حت ومجرد

 ار

 1 اا دريك جا“ عوما ارح ال ناكتلل دلو اورم اا ا
 هنادايع 22 ادوحو + همزالزم مربعات ان 58 ”نماطعئاخجاخلا 7

 ا ضْإ مزعال !!تدأل لضم هدا هما اوما تععرجحناكذ افو راعي ملما |

 | اغا 5 !اةازع اسبورت اذوب اكلاشماالو تي لوب مَنَع هايد مده ل ادعم ْ

 « ت1 اكلا ِتَر مهريكلف ههدفب هتضي١) تكلل فاونلا اغاووب اوجه ْ
 ْ .نس طع بو اعتناق ماسر خلع 0

 ْ تعاقد مجتؤماق» ة+نلا'ةو الاد دابا النا يينشموا انابوعملا انجاز تالاذا |
 ا دك و مهدرلاو نع ه داّمِح < راناف كلذ ةئم اخن هتدا ةكح هيو يدؤشبدجمل قرا

 اذان زهرا شدا شرساتلا نواب نيكس رم ةنرعلا تؤفإب ديت اسحب ظ

 ١ كاف“ تلؤرزفكتق شال امو كتفي 2000

 ترامب ]جنيف نتصل اي كتكرتضحلا ءاؤخل اناناَضَك هش ا'تلجرب مانع هل اضف |

 مضار ىمناهتم اعط ويش هنا هنفعيرتو لاقت هناي مركتب هنا انالاف
 9 رص اعبر ظل دبارتتداو نإ مهرفدرط حله هلال ضال ديالا اجا ام ْ

 يجف سان تبل ةيكتدلةةربخ داما بارت و دهم |احلاوهَر
 | ههلاعمبذالا تؤ هتيلالا ة؟كضر متن ءهظنوا نا كت ناذقماللا مانفمينس |

 ا "< نكسلل تالدلان احا ارمعك ديالث خا انذاك ناو 3جياَعن

 | لصواف هعقت ناكت اومنعوق ةرماذ هكول نفد« هردتعب نيكسملا اههطبؤاتحا
 ا كو ثا تلات الاضق ناك هتنفاع 2 ةظفحا ههّيلاتنلد

 ماكل لاّقق لاوس دريتعل د هئروطمعب ساتلاراّصدين سه ةاؤح هي

 ١ ايه دلايلاّعتاناكعاولف نغللم اإ تئاقزغ ماب تّهدلاثق لائلانهاخ ||

 و ملال اجرا لاف . لنا هتك انيك لالا

 لع هيسماغتسامفسااغقب | ٠:-.
 ا ازذكف فيرشنلا هر نيو دس مقاشللاو ومع هدب ايت نهال وست جفا ذك

 ْ هيلز كندال الكب 1مل ورضع رش اياناو تر وصفم وع يرو مما اعبوخ تائفؤالا |
 ْ ناةلجبلشل اذ ناحخالاو هكا كلذ ديه نمد اَقَدادالا كرري الرطماارنركو
 | 75 دلان نو ثجنانال باق لتلا هيلع 0 منان ملفلا

 ناك تاه اضاون اوزثو [تلايلادعتت اهماوق توام اة دولق : نك اهتلاؤ كلا"

 ٠ كيشردا نيج ْزفرطرسو دال“ لوم نيج دونت هضورارسابلاو علا

 1 | وا هن ضو وبتم ف اوخن لطح ددل ع 0 واع

 ا ير صك

 ب

0 
ْ 

1 



 ا ا

 تيرا ميلك الو كلش نم ةنوعياما م ئللخ م نتن يووم 275 يش

 ظ يلف "لل وصول روح مق امافن نش اميشوكاز لكن اغاوعجانفف هع ةقرشلا |
 ؤ ع ات هنامتغلا انسو < «-زيلاتلانن |
 ايت ؟رسئاذ جحر هيلعشا ص 4 وشر عت يي يلا : هللا لعاتلكجبابشما انوع ا

 | هبإف تذاتنالاو تو هيلع نايت دالة ؤرل 'ةلطتساو اندوتيدد ئثلكأ
 جاني لذ حسو هيلع هند لص هاوس ةزمضحتولاٌكَت هدا ةز ضخما ْ
 ا تيديذجوا ةتحاح انظف جاتج هدي هنا يو اتق: ءةذلثلا نمدحلا ا
 | هد !اطعن!نيلا اذ خشن كراج !كنللا تيتياؤت فطيم تاومالاوا اًيجالا ْ

 | | كرو َااَنَحَوَر د درع متنا دوا لاقت هللا هحروسمل اساسا هنا قاد لوفي |

 | كدَعَو فازات عضخت جو تيل متصخلو باؤنإل اهلل ضن بايد لاو 0
 | 0 ٠"ةرتحالاو اينراارمايكت و هيالع هدا ىلص هلؤشر ردو ندا 7-1 ا

 | لي ةرهليذلك ةرطلا |ذرجتتو هيلع ضدك ارك تيدي بيختملا الوفاناو دزوذ ْ
 | زدلاحل ثرمهرزللاف ٠ "ةرختاللاو ايدها 0 و لعل ١

 'ء :. ءدعدب قت فاتصل ا همن .

 ا دحلان هاك نعشلل ذو لكاس هات ك4 نانو 0

 ل نانا لجل لاخإَقَن هدا يدب نسسواجلا ةنداف ل احتو ةئا داينع |

 | هلا اقرا قال هنشاو هريرضفنرم م تروا حزن اتكو فشلا نه سح ١
 ْ لوفاق ل بحاضوان لاقت هلادعاوْسإَب اًيدؤ تنك هع ضاىةنو ذاشلا نلف هدأ |

 | طعنه و نعد انامز اك مج ١ تيِرعو دغر اتيرع خش انغ ْ

 | اهلوؤمهلاا تخت كلل دعلافف تنازع كلفت ا ٍْ

 ا 000-5 لاكن هند صم ١كحلاذق تاتخااخاخ كل نلطن قش هللا |

 ْ ماع كلذ كيلع خيط دعب كيدع خطار كوت الو يفت هت | ْ
 ا | دونر ”مؤاذلاذ اكيلبع حتمي ان هلل لاكن مذلا يحن نيلفاغ هنعانك |

 ا | ماتا حج د ايرد رطل نع اطضا ارعال ازهر عإيصخل ليات هنادامع

 ا . تقم الا تَر هندز كلف * تامزلا انهؤ ندير ابالغ اخوها | 0

 | ع هسا فمه ازماعو 0(
 ْ | كردي يم تاكياداتلاقر اًورزف مك لوا هنن متين ةداط عرفا فا شكأذا |

 0 الا لكامل تش ياويل ازد دن عزاطعا |
 | ىرّسْوانوتلاز» ا هفينو رت كوم دجف ول ظ

 أوو 1ةيؤد نمط افادت تول لولا يرحم |
 | هيمحندا 5 هنلالاساىلا هبوط ن تملا ادق ما هيلع تمر عا | |

 | يللا قرداراصتل سلا ضجة ما اناو هتف: ةرم يح خسو قشفملا روث نم ظ
 ان هيلعارحان تاكا دونم الاَعطازوهاف| غل مفف ت تتاررفدل ثلطررتتغنلا |

 ١ |! ةولجلَو هناكذ هلام وعامر ِهوسيَحَت تورالاد مائل هِئاَطقانََد ابدا |

 تاواطلا هنيلعإلقت هتباوضساتلل قولان داكار اسد نهال دهواخاو ناد دأ

١ 



 هك

 2122 50-- 0 2 تعش

----5 
١ 

 5 متاتيلخازسدنلعن كام هورعز اور ضل جلا وداق نانا دانا
0 

| 

رمل عماد امعرمتا هيهنالاو اطعلاؤ اضارفمداتكد اهتانذازعأ ١)
 ره هررع 0 و

 دل ذاك ءلاحطمت هيلع اد كفل طبت هيذ ئلش ”يضاعلا هطاناسنا 75

 ًاصخاناهتنا اطعز قالا جان زين يشل ودق ر لقناة فج للان هتنازمدل اي دانا

 1 سس كو

 . تحاول اًيوا.سلز اعَو ملعل اقاباكرتعا ياو تالا لف حتذ ناك مهد
 *:ترتلل اكلات 0 كل ذةرشمرم كلا : ىحا اًدلاباق وعنا -

١ 

 تح توفإن يدرس جوالادد بطلا كل د هرج - مح اشمتنانب هك

 شيد مطولا ان موا اًملوالارب اك نهدحلا تلك تما دا ثاكم” "اها ل

 3 ء .:رملاعا مرهلد ,ىللو م ٠ انيدِصلقن وي تاكناإلا

 ْ مع سرر وهو ناَغَ دا هتكر سلات يل ايديتس نان تاّعنلإ

 | اايغ تفي ؤروف وكلا +ييعمركتوودتنلا مارا ةةردنكسا |
 ْ ملهلاو 5 خدام هما ات ماجي مشو ”وحرخاذ تن هرج بر يضلل اقف ْ

 ْ حتمشسص نوفاك قدري غ وفد هلع هان ءلكهتينرملا هارا ثنا نإ ةداّصق |
 | مصل ةوعالاو هنن الا هيطعا د درنة لافت سابعا يرتَسرنع هيف

 ْ 0 26 مهددحلا د اهو 90

 | جفت هيرخا ةل عل ال هلال هلا ىو انشاد عمد تم ةنيالو ورز هّدع |

 | يهوابمع تاووح تر شعت لن ددعدتكتوم لاس ايها كرس

 | ّيشتا يخاف زخاول لد ةدبلكأ تكول هل لتر هلرذ دنت هزحال
 |: هو دبا عودايالل ةاحح اه هخينخل الع ةافرذت ةنمااتا تل تاابع ادعاٍدقْنمَو

 ْ ٠ م نع همذاعت سا زمنا اهنعر .

 !انياداوحإ انيوشلع تحط قنا هذداد ةيصع عمو هر ل ءدحاعررعرسلحا مهنا | ١

 ْ كتوم عطالا ٌرههاؤاو كرش اسال اصاو انيدَع مرا تعدل َوفاطت ١١ ا
 ةشاك وس مارس اماوبا جلا ناكرفو د وجت الزم ددوعحاب ناهز دنعإم ١|

 مدع 6 الوالى شامل مرش م وفدرحرلل كاك اهررتتح مثيب تو ايساتلا | ٠

 : يحال ندوه لات هلها هش نإ خت انما ةنؤنرياعزم :سصعلل هل زد ع |

 ا هنو زنا الاف تعم هدروها يه لع هداككلدلز ردككهيد داك ح | ٠

 ا ةتصعلملا عيدا ع ومو انشأت نمالا يهل نك وم داض هلاك شتا انااعن |
 ههأه.

 ٠ | تناكيجر عملا هنيبادب تناكزمللا:ةيلذاشلا اني انطلاق تلذو هياتمذ ْ
 !| ةطاناف تيخللا هنباني كاك ت لكك ةزبانج تناك مذ تّيلكتلا ةئبانم |
 ١ اوشا: رحيل ذ اف | غوديد اعجز ع حلا د كو يمان فاقد |
 «تّرعإل يددضف انواعه اجل ضاوي تكمل اوما ا ْ

 ا نيددب عن هافانا يلو *مامإ > هعتسل 2 تفدانو يبيشسا]|

 | مدت يصعد داعم درك كل لقايفإ :وك خو ثاياطائك |
 ىلاقتدنلاقرفختت اولا «متطعخلال يريم وم كبالعر تارصتوءاذ اتينا |
 ستتم هندتبام ل 2 تن - هالات ينل ودل بلا تن 2 تاو |
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 نوبل

 وزن 110 [واف الا يفور هر ارا كل فاتح ب نوبت دون لاخر دلعا هب
 ا ا ما ل هرم نِجاَئَرَن هتافات لد حلا حاجا ان

 0 نع هيما هللا ءامد .
 | شانك عييج يل قلها >دازابإي اتسم كرت هيض انااق عنج ادي
 | دوعن فا عم ناكر ؟مةطساو كغ هلا ضقؤماللا ةعااق طرا :نكؤ
 ا متسبب هدح 0 "رج هرجاو ةعاش مظعملا ةنع ولولا هجر ةعرظلا

 ا 00 همها الا نها زك 3 نذل دع كك دا -دايا اكول و ا

 ظ تتلعل اخائاو ءزتمن مار ب ةهداوواتنالع را كقوسادانا لونا ما زتيكن اكد 0
 | ئدرلعم ا دودااولاف لوضع "سمانا ٍنبْوول م ,متهاجو ربكألا
 ْ مم يد حاسما اقر مانا زعاالا تطل احدا
 | كزياتم !ايطلاخأ ةوّينا تاكل ايعاولعرإ كال تطل لاف لؤفلا

 ١ يريد رولا طشرنا اتنفانلاد <كل الث اق انس تلح تناكالاو بذالإب |
 ا 0 هع ريو جرو رجم نال هت الكرب نمش وها جيم
 زل هدير لاذ «تيعاق هيك هلا ةطساو مجشسوالا هدير راَقاهز دانغت نا نا

 . لع رمل هت هام اتفو '
 | ميجا جان ص نال كلذلذ هنو "١هتاغا ةاكلْعَسَو ماكطلا م اًمطالتبحم ١

 "2 كسا )ع5 جان باعت هتئاإلا حرصوا قرط وفرع ةوت خلقنا هيي ْ
 | معاهد د -225211ئ! ل ضح ثحاخلا نبيع لفه ماييصلاق
 مططد هش اادحاش كا خنتسا اق بوخلاةلكالا هنيبَع تش تتضرغ والادحا ا

 0 2 رم انونكب تل ناكعزردت قدس مدس ئاخز كلذ 600 دلاللا
 ركنا لامع 3اعاف هل جاد انام“ هتعرف ”ن ندعي د
 0 0-00 هزحلاطق هييداز ؤازتم 0

 ده تق نازمللا تن انشأ هيا ار لياشلا هلال ذنم كاطيج زك اغأنم هانت
 2 ات كه عاف لق طلاء لاق لاق هند! طازلع
 9 اضل اختل ذاك وحال اهثاغازب) تقال ايذ 0
 1 0 'دوال اهوا ل مال :يف كانت داضرح ا :نيشيلباذاف فات هللا ١
 اذ عياججامَ رحم هاج نيسان ١ لدا ناكماشنلا تقر ازيك ترطخنفو التت ٌ

 ير بكي. تدب قدح تيحلاكفر تالا كما ام هاتلفجرمصم |
 ١١ هع اقاؤميلطَد اخاه را زك اناتنسر اجعل تطلسلاولا ا
 نلمالا خامل نه وماما ا ومس ١ةرتفدد2َإَع |
 ا لا ةزتقرال تاق اني 5 اصمت جس 2 ع هنا“ مالا نير شمل هدأ ه دارت اعل ا

 ١ انبهذر نيد ةياممل جرحا ا ةنيلعت فلنا ١
 | كلا 2 شل اهتخاف اممزاوعش و داك هتبؤماقولضاو ار طاخ امر جال افذ ١
 ْ تاق "رمال نا ةلطفناتتسرامسلا امدوكَي داعام ذداوطظنت وس زتقدلاللا
 2 4 "تك خا وريض تلا مزعج مه قب قل راضن د

١ 

 0 مت



 ١ 1 ارز تلاها تر هند ةردح تل ذل خلفنا جلاإب كاف دانس نادال :ةكملا ع 7

 6 ليعسإ انت ناوحغااهو ا

 ا منعا ليال ات هنا تحت ايا ازال انه جب ادشلال نطل يارب اى اين حن اجيسأ
 ْ اطل ظملا حورس د ايراد لا "رعروب شبا (غةةفاونلا ذب زوصملادحاتلل ْ

 1 نإل كلؤد ةخاّيشدح الن دنطلاو مزمل لحرب تت نم امر ءتشوعيرعالا؛ هبارخدع

 ١ هكا نك اتتاو هايل ايات < اماكلا اذه عطقزمديالت هظع با قالا ىنخالا |

 | 25 انلاٌةتاؤلارمكدان مهاباد رض" نؤهاودزخؤ تللنب ةغاط هنفوتسلا نكت |
 ا نحو طسانلا حلل الاف ذايب دداشل ادع يشاع 7, "مريد مولذاكلا | ا

 تنتكك نابل اتتيمّوشلاو عطوالا ت اينزماكا ةقكد يراّربلا هذسو رثعو انا

 ١ قمتم ىلا ا خبزمملا كش حاساتو 2 فرح رطعاو نك و هدتلا نع ّ

 عمصاف تالت نعيش انيك لكي جول لئن حطم انرونضنا اسك ةمزكاف | ْ
3 ْ  يحاذ كاكا ٌعَساْما كلذ كنت ءاولخديّرشل راو حلل نم هلع تصاّقلملا ّ

ْ 

  1ا ”اياطوبل هيك تنبوح ايسيؤ ترم تان عدت نزلا طا تنالع غشا لاف

 | لابن رميت دلي واو ام بار بوس عرحلا ةرش تاخذ لاو (خر ةضيبهاذاف
 ا اع حرج هتمادلل مهظع عملا رباظادو ه وغفل نررحإتت همادل نوموفد ضبا

 ا 00 مسايا ةملاعن هتدا اسلواتنت توظف ضم او «ةدمرت ياك درو ةلسلا |

 | ددتتلاذايبدكونزب هجاوماط ةانن رز متعرج وعو هدب )لربع حظ م هلك |
 ١ اتحّرو كاته ب التو ةىرس اس تاق كار نيحراانكو لاك ْ

 ١ خلاذاكاهازتيكو يوديل للعزيشتلا تس ان اتضح ا بسر غنام ذ قاحمرسفلا كلت

 أ داو ولو جداد بهذ هافرشلدنالا دالابإا هترردكس نم ةاخلا 2  ىك 2 توقإت |

 | ما حيره ولا طلعي دبس تنعم و تغامر توسيع تاطح ةحوسل ١
 ْ ميلاد 20 قداب ني رانحلاةحاّييسورهم اسحب ندا ةحاييسلْؤَ ْ

 ا عمو اخت هنن نسهر .

 ا هلع ار ديك اهدنا قبرطلا لها ضعبلَع كال الار ةاياذا هيتقلل وحلا ةتقافا|
 ١ مهاراكد تتم وساوس ايحااو ايديك ناكل, "اد نع مجعد الز“ هاّرَمت سرت 0

 ديالو و ةووم اع نوت نزل + جره نكن تيب انو وجب اًمجرخت ىوننللا 0

 | ”وادمإلاو قداح 0 1
 || اذكهيلعركترصدل ناكت وفا كددتست نا ل ذاشلا ٍلِعزيشلا ناك كن عونا ١

 || ضاوطواوندل ارتصفلا لاط مككوف دكيذ اطيبعوا) هيد كسا جداا نشل جرحت |
 ||| اوهواولخرتاوض نماوكان القبو ايلا م هش ىزالانيتنلا | ا

 ئ زمنيا الاراوح اوت عرض اوك شا الانته اصلا لتقف ريبصالا |
 ا ْ خامات ارتدي صار هكا قمت دانه لص رك هنغ ةشراقو اراك هريصدامالذ ا

 ١

 ْ ا طر! خاق طئجارعا اورحا دق نيدو مماطتجلا م شه وةعاج ا ا ا

 |١ كيوم كل اتحرشاناقات تعا اضن وححرالا ثهنعاجر حشا لعب
 ١ ١ ا مما نتيفلا فاشل افا تؤنإرلا تاع ذاكانال ليلا مائل نيل



 ازيلال روان را لور مطمن ف جاكم تيا :.ركل اتلاف هلق هر رص 1
 (6 "نعوم اف مهامهاامد هاا
 ظ مالح مِيدألا تاساؤا 5 اا لاريهص تكن اجزملا حال ايار ةفذايلا عمود شك |
 | ييذاشدالع ديب ضرس وخذ حن و* يي هنداوه هب ,كازاتلل د د5 ادحاوامو و ا

 ا ماء قداص خس وه امير اكدذا ذهن هلل طخ

 2 اب هلوذ طبة ديب ذاَو هدئزيشلا كزحأ# ء والا نات اماارمفلا حم |
 طير تيوتا حتت هذ وداوعاب ا نالكؤخ يبان ْ

 ا اصلا انائرا وعول وصي هنع هدد افي وبلا ةهازإ لضلاذاكنقو قت ١
 ا يلعن وعرف دبش هل يطا شرلا خد اظخ ع تقل ينال“ هديا ا

 ' ا هج كل ذاطسد ناتو ب 0 !يعرتتلل قفزت بان ماعد هنن ليغ و ْ
 | 000 . ”  ناتت ههلا ان نا تاكا انهزم حصا وتم ْ

 6 طعسملاة نانا تام .
 ا ةزمداثاو# «توحببلو هنم3وكامذ د رس هادم ركل ٠

 م. اًوعيشر متنا 1م ذالملات ايغررهزلا تمتد نيححل دل اننا ينهش تعكر |
 يك ردع نكسع ئىربسإل نرتملا3 افض ينو نحيطلا تاس تتمّدْدَو

 ١ ئمدأ زنحلاي واتت! نالابا تش ٠زلوك قيس ةرتمزاناو ل وعشسو هتم ْ
 ا نمدو جريس اب ةيدولنيم نفط ةكنا قر ددعرتسبل و ةاخسلا “هةلاصركي هتعدشلا ا
 !اتهد ا اتدا داري <: 22 هنهزمت نووي اور اتصواولكاف اظرغداكإ ا

 | عودت .متتهلا انهو ع ناكت َرانصلا هتلا تاضبس تلف 5 نلا اف هناا مط
 ْ ارقي ومَكف يطل نوف زهران نلا عصورماي ناك ذاشنلا ةادم الز“ |[

 ا اتعلس تل 260 ” قا ةئعط »ل اوستمشالام الك يادال اكدت ١ هب وش 2ك وص

 0 لاذ اوجت هدا بطال هلادشت لولا مارباودتيسلع |
 لا ورش زي نأي ديت اهعرماف جاجا بروش هلقو ناو راسو ويصنادا ٍ

 ل ُفسو ماسلا لاك او وهونشا اه خشم العا ودعا ظامساورَجوهاون اقاؤتإن ٌْ

 | لعفاكك انتا فينا قماوهاما دودع طاع اوتو و رجشلالدغ) م الكاف ١
 رضمايغنرابال لزنانو دالئزدت نال مان لا نذل زعل ضيم تاع ْ

 ©. هه. | س-ح

 1 هاركردارع ةعاج ةزعاضبا 00 انهارعو نسكن 0 1
 | كو اتحد ار جخلاو «ناتعنبرد بطلا و يضمن مل ادع شاع جك ٠
 راسو 0 0 ادم دس دا
 هل هي هوان تّداشماوح يك سلا تور ل .

 | ا22فاقداكلن اى قالي ,نشا رتل اي يرزشا عاوشلا |
 ا د اك اوما وم ما جاو طابا 1

 | د اتصوزرطللا قلو نك كرب ري ضعصلا تسنزملا مشل طلع رتمحاوخ ايت
 ا نيادخ تلا اا <: «ولحن هنباز ءئاز هاجر اجو ةتوارلا ذو :اروكذا ا نوت وي ا
 د ا ةداسذ 00 ١



 111 هواك تعدت د 0 يب بببصخسصسس

 | تملا 5 انتي كلا ولسمرس نيم طع هدرا اونل اف 'هللخ ا

 5: ادعو شك فض ن اًهادل لكابراوصرتالاَد مزيل موكا تدعم هرفد مدع

 | « تن ملاكلا تر هاد لاف ٠ لتقف ةنمابت يتلا 6 ىقحرارلا زك
١ 

 | لع بمول اعن دبا مسا اهو :

0 
 ! ديا حتر اعزرجشلا ب ايدج منئلا ادهإعناكر 0 بزدتاو تاهباملا عاككنا

 ْ ًغ ناد هلخداو و 07 ةددل فوات نإ اوبن انبدّص هةدارطارطغت موزي هليل 1

 ْ لوو هللا ا هر يدلاَوهمّالاق تلت ترش ربو ناو هشؤكأو ةختكلامل بلح ْ

 ؟عماداقت *ترإل انمكرارف مود نم نمر مسد هيلع هدا ص هسا ُلَوَسَي لاف امادل ْ

دنع مظظع اخ اركاذ نويل الصحو كل قىدزع 0
 حو 0 00 ٌّ «يك تا

لاتاللا عصن تن اك اهنا ىشرتملا هاد ديك ملا ْ
 + مهرجان اك هد هيصنكو مشل لع تك

ْ 

 سونفد هتف مانج دي اك افلا نبدماوررتل واعد ويتاددَقمَرم |
 برضو هدر الا دي حرة دع ادريس قا هدادزع هذرظيدحا ةلكر انو دلل كا ١

 هد ها

 هافاعْرَخ اونيكدلا هدم هدهردو هيفي هاياقوهاكايواّسي ةلظم. هندع

 | ةفماط نحت كمدئعتا هتدائل أ مة رئيطحيو حو دؤال حسو هنلع شدا يتجه

 ْ هداكص اء دام تلكم رج خشلا انيلختتاذ تامنايلا نيف شتإج * خوتنهتس] ضخ ذاف

 | تحريم ؤتض|!ِنقن دانا هب[ تكو هكتنعو اكمل نك غ مانو نيهاقتدنا |
 تاكا لؤتعتو ةيتل امون ه؟داقت هندداىف ذحاو نا تنتج تس تتهم لانفن اينجل اذه 0

 تيا دك ةلميقب ينو يراك دس نع

 8 ١ حدب اقن ناز دامو نسيلكا

 1 ا ءوها وحدا واو مهداضتعاَو 0-0

 ياونالينلاو د وخد اعزو ”ةنيذعرتتزماهتع نزمكق هتكاقما نواف يوكوؤع ١

 مهتابعو دوسري م تلاع عم نوح وزعم نول كيرف ةغاشلا ناتقط
 | ةرمخالاب ىبافد قا ظرستال اي ف كدالا كلان ادد ةضجلا طظتغرمبو |
 ا عشتار ةكريغ تزكن هيلع تكا ناؤم نول زحل ةلثشا ةرهج ا
 ا

 ديسو «قاعيك رول جائر قبح ا ديتعملاو |

 ١ عموم ككاع وم سو نول يع عديتتو يونا 2 |
 ْ اهل جيدعشلل تملا دركتض كاخلا حماه ركل وإ يشن ناكو ؟ "صلف هز ص ُ

 ادكنر تتيحاك ل 35ثك موي :تفدا لانو «بحلكر متم هاش | ظ |
 داع هتيم ضي نوياةياقواراا) تورس امارنوك ايل مه

 اتا كود وتتم علام ؤ

 يو زم عئراضل ان ٍةلراََحَم 2 هعم بهزّيش لى ؤش نق يحَرَو هيزوتس ا
 ْ اناحتلاوا واس يلو لقاك هنوف ماد لتعم. تفيد الل ١ ف ةرمملا 8, اذ هد فق 25

 517 0 ا 2

 ظ منح ءوتدؤ ا ملعون تنللاو ةلّيسالا تاتو الا وس قيومسو خس ١
 ْ القلتفا هنت سائر م اعاني "ناكل ةلهبما ةعيزعن ا هتاَخاتك

 ا ويس د ماج مع لوتفلاباكعلا



 ايا نزف ناك 2كم ماخطلا د ا طا و يدل ندردلأ

 أ تعاناو يي ذا اونوشلا نراار و خشم يفر ل وام ملادعا الات نحف
 هما هذ ها داؤعشو ا 1 1 ممم خجلا 0 ا

 ظ | هكر ١ وسع سلا 0 يمنا ظ
 2ءان يالا قولا امام ياكل دو تادواطيمانلا ةلغال مل لاق ماَويلا |
 2 ل قالا محتل وعاو ٠هريوجا داك مةسدجا مكن تا نيارجهم ان |
 0 للكلاب تردسر يان ؛ئدالاب هه ديبعرماشمرم ع جبالاىَت هتلال ضن ام لجنس دا

 0 ,. وعمل ةلط فلا >0
 | .ةيراكالا ريبؤلا ةزخانما ةئئطالاستبال هربنا عي ملا و احا ماع زبركدبؤشاركأ
 ْ كرو هشطالع حو ١2و اكل ةرفملخدنم قياللا اغا تالا ة انج امبلكأ
 0 ارك كورا لزمتو ةاشنلت كول امانإخ ىخ لت زم تاومأل يوه هيت ناكاش ١
 | ركود رديف ضني فنان كاعاففلخلا ارنطرا مث ينزف زععلل غيت |
 تنور زعن ل تاغ ملكت ديوفركي انفي هال اطاطلا تياطا طويق هباكاو وجر لج ْ
 صل نسطلرعاتضابوال تامل مولا رعةهرشما سل قلفو «ماصم هيإااييَو أ
 ْ دينا تازمال وهل احق امال قو هج و و هرحرت باننا زيك اب الجت قارنا ْ
 ترتر لان مارشال تنلكاذ "قالت نا هتداكلات هلا اور قد "لكأل زع|
 1 2 يضول ا فن شام ايضو نيملاعلا |
 اهتيغو ةعواطلل تورنت فراك ىزيجا اي حجنب ءداجال الان ردم مدع ١
 اا ص جراي ايلات من يبانو مالطا اذ جيل ناز ٠
 | زعجإلا هوه ٍنينداَمَت قلن كسا ارو يانغ هت انبازخهخل ابولق ني عيل تلو |
 َ 5يادوز نم دوج: ا هلظفمك كزذو نتنللل ف ميس اجو ملكي هَل ةازمادحا ْ
 أ رمال لو ىرم ناب ليال ذاع كحا اًيزد "ةيرفع تت اقن ةتعي نيوكك رلع |
 1 يلذاشل الكب سن غو ضلباك « تا إي الل درج ارو *هفح حاج خ اقدمه مرسل 1 ّْ

 | ضع م نر زطدوتك ماين جوتشي ماسب هاواي كلاناقدلا |
 1 راه تلت ةروعلار ميماناو هن هينباوك[ ع عركتتيع اكون اولا ليتراذلو كمال |

 يل ةنورتلهلا ممل حقد اهو لاب يلاكت هتنات هدي تم ا ةتا مانا ب 15 ذاق

 "عبر ما ظنا عاش ملم ت تتنارق اههون معلا تظُيوداف ل اوضاخوع نمر نزلا ّ

 ١ اول جاع ضخ اذ الف امس قرط مز ت لل ذزعور رصف ام (ةنغالاضع دنع
 تروا غن هت جةطتس ان لاقت م ىذه ةردزاا الك لاَكَف اَضَوِنسومَو |

 حوف كلذ حاند اف اهو نيملاىلا تزهيترواو منت سو عزان عر كتالازغ ْ ١
 7 ع هيمان لعاضا ما |سند لافتا اك نا

 | اةيجلا و مادإل از رن دالاس نوكفف تدك يعزف ةنيإو93 0سنين ارح مدع |
 أ ودل ونننو عر كت ساند ارضي ناكر هةافضلا اهتم يتبع تتكرذو تابيلاد
 هاف هلعرتعزماك هوب لج كا تعج لوا نير تل نمي جل الذ نئلوغا ا

 ا



 ا كين هنم]لكانال د فول طاب يف نيل حولا اىزباعل لع سال اش اني قرب

 | ةنع امن اصاَو ا 2 يديسفريخاو ور عا خو ام هبوؤظ ءّوس مدَعاكعإ اهنهقا ترا

 | شؤنعلاب ميتا ضرالار اظف إل امهمداخ نلاسرتو اماد 0١ نومتفب ايل وآل نم |

 | 2 الإ. ننعرمزم مداخل هحزغتسيف «دايعزطج دنع هعّدواَر قمهحلاهن هسا هش يذلا |
 أ داك ئضر ان انكد هلا هّمتر نيرلالةفدا خلان ةلاحاق ذرب زم دننع كيذركل اي ١

 ١ قولؤنباور صن تل انا غائر كاف ةزاضم ةشم ممر ةنعتسالا وم

 | فو الكام دلاولانفف مهيلعل >5 ها ظ,”تغاضرعاال انارنياضالما نكافالتبا ١
 ا ممافج قنالللا اينما امد ناهيك تبثملاطفت تضل اذه ١

 ا مدين اولاننغ ةلاذخل نم كايين دّمّو برغل |ضرابو مكارم ةيرام وج دنعالا 9

 ١" لاف انوش خرم هع ل عرزا كاناو ةلاتقلا نهي صا امر ىتفبو تلذفلأك

 تقاتل قضلادع ين مندل ف ةجل ك2 ندعو انكم مدمدٍاو ْ
 ْ يل سف لكمتسلما واير وتتس تس فرحا قويا اهتم مهمتحلكاف ا
 تعب مج ت راطرا مدت ةريصبا جك سنتر هوك رج اس ظ

' 

١ 
 ا
 ا

 يملشملاب كنظخ!!ىنسحاذ ةيلظنملا تلخ ذلكم بالا ةلبالكنولصتو دولا مج جي

 ْ كلاَياتادالد نا ىدايعيكتط تتحلل ةمتضل ا مودلذ تل اكدإال عَ هللااخ ا

 5 «١ قداح اير نلف ٠ مينظلاءّوسدع

 5 عدس اه سار م 55 .
ُ 

 ٠ | اكوا هيو نلت زةحإلا هنا قمل اوت حسو اطائيضولق ب يشتت 0

  | 1را تامَصلاِدَع تنهاانام “|

0 

 | ةكيللر لك ولحلا هايشادتتخ نيلماحلا اهحااب ابواتتريلع هراؤتبد قطا هضاب | |
 اركملاو لاو حضلا ايش ا ص اًييلّوال مولع راوي« ركاز ةريغلو ١ ا

 | | لتبدل مانف نمو عولب ماض هن تافطلا كاه ةدعد لطحلا ةاداي ن د ناؤشاو

 ١ هحازلا 2كئطلاو ءوبتسلاو ةلقدلا هامشلا ةحمم نيف اهل وذو لع "در اوني | ١

 | كلو هد احلل ضغملاو ئوطا ايشنا ةنحخ نيتذانل بول ةويعد اونو 'مولاو | ١

 ات عسهيرطاومل درج ينم عوزعلا اماو "فانتم فاما هذه "قانا ورككلات |
 ْ ادداعفت الوم هنعضاوطزي ذاشل تكرس ناكو ' نامملا ل يبللا 0

 تس 'هناكراد ةناقصرم يضاف اماوامتاو َباَدلاَوهَي 5 ديب

 نه هراصقو نوار هي ناحل ٠ هدرحلا لا هما

 دامو نك ازم هةنرعو هاو ارم هياكصتر نونا زد ه هلع 35 ه3 انمِدياَعَو |
7< 

 | نس هليلو ةحاظلاز مدراس تعوم هرطتسو لتحل وهدم اخو شر ازلقرلا ١
 | كرااماو رورتمو ©فانضلا هزت قلك ةابزف نكت نق ”ةنيلضعلاا |

 ْ 0 ١ جرا هداؤناتلل دو قرصلاو هنزل" كونا ةرضالا ةنشرإتف
 !ءؤوعالااهذنببال ننقن بهات هتلالنففذف : هز حلاو ف "نتفنلاو ْ

 يزن لاو ناربضفوو جرتحي كر لخنبام فريك يطل ابا نكي نق ذلجإلو |
 ا 0 و اهن هناا دا[ تمنو . -- 1

6 



 تلف ةلظاخبلا كرهت هاكر نال اند دادي اينمع نم هم يورو تككاج ثجنئرن 9
 خراصم هن اخد نانا ل نع هانذلا و تاومكل اولا مرضت حار مونلا |
 دلركو ضعت هن ال ان مدواخ هنداطز قبال نطو هتنولاخ ا ممل اناال ذ ةتوخلو هاند |
 ةلاصل اعيعايبنجلا تيدكو هتعو زمان ةرزعضا ةرضجتهاونرف اة 5يكذ |
 تنكامالا خفدا ماها ننهجومل هنت متوفر [ةدالذ منعم اك ”تاتلاو |
 رشلاعبجوربتلا فرن امين اضف ةنوككم ولا مزجؤن اهمؤككق يصاضاازماعّرمطا |
 فذ تداوي رسلاق"“ وع ارتش ان هةراحلالعحاتضو ثةوم2١ج ٠

 ١ ثايشلاو ىلدوت 50 طة مؤملا طن ايش اًيياَر اف اهرحتْنةهشادججت | ا

 مالك نال هب هتلا ةعد طلجز ءالذو همز كت اهمشلا قمرا ناوجبضا كنف |
 مولا هدع ان هتدا) ضعيف صعب نات موضع تاهو اللا ضعالا كرك
 ١ ال دال هيَرَدَنب هيجل للك اب اطلاع نفس هداكيك اطالزم هي 7
 0 «٠ 13 ررملاخلا يبرددس لولو ٠ هى

 5 ا اان دينا منا اهو :

 0 -اا هل اًيلوال ايلاغناف باكوارضاخَوهإَح ةرصؤ هدر اذان يزف رم ْ

 اناكذاوار اذا ناكرماول اتعب جسر اذه لع ناكذ «تؤنجبد نوهنيْ م متهرؤنتو |
 ك1 هاف ةعرتس هذال دْوْعْب ايِندَوال ضع هر انتدعاسناَع ا

 ديس هرد تدزرد 5 ةمؤملا ٌكاتهوهاّممتاف هنيللا حرتال مْ لوم تافؤارثد ١ اك ١

 57 اخو تكواف مرايا عناطاا يالا نفق 'دجا مضغ راملازإرع |

 عوطاف ترحم وم 3 يروج اباد َ هريس اور وزنال لودر يلع ىررس ْ
 ددح حلا ةلببالا حراعالا مب <!رمإ تدتتساوراوزنالو )نط اك ننوكت هتافوئهتلا |
 تما اذاو زال ادكِدان دات ارموبال ايتيعلا تزف ايد اىر وزن الذ ؟برضعللا |
 | الاكل مدد نكومالاهنرتجب الرم ا اذّهّو هى ا مصاري تبتلارم ومي ور ورق 0

 | رو ردو هيرب اذ ايلاغن ههايجع هرحجا واهتم اير وزي ومو ِجاَساَو ةترييصفزع |
 ةيدا ع حاحا تراه. ا

520 

ْ 

 م هلم مسن كك نقم تا اتم

 0 0 نّوحاط تفضصنو هو دموي ةئذد "1
 أ وبيانه دااكت لل ة لكل هحارخ> و تال هزحازم عاقل جاوخلا نقش 0

 3 ”زةهم انتحل دعو مكلائمح نونا يول نبا" ةَّثيطل اب تقف اولا ين نممؤاز اينما

 1 نم نيل اب نسج هات طع تال ولم ت امم هوبا هتف خال هالو كلذ

 | ناكام نتفؤلاب اكو دِدتَو رغم ميو فاما ةتامزلا هذ بطئ انَعَ
 ْ تالذرت مدا د+ نزولا شم شوزن ضنلا اجاوف هه ذ ماؤ جهتس اب هلت خبتوا رفعلل |
 | نعيد اذ ني تيس طعما غال كرافت لو راس انبا بونكللا | ١
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 عمكلذإث بر: ذا لا 77 هدد ف واه هحفواكذل اوه كل هداف ا اننرالا# ةنحؤم

 ىنيرذا ديل اهعبرذاب اننا 0 “هلق ىنز داَعّورع نففؤ لات ءلل هزه فيناكهنا ١

 لتي ام عيمج راو الثل ذو كراشمزيغ +زاؤايرذ مدرع كلذ نقش ايوه |

 ا اك عروى تفبزم هنمرأن جو ا ناكزم]كت نم كليف ارا ن نجر ئب اكد تموين |
 ا باو مانا يلو يا 0 هنداونوف هطنب قابس

 اوت تبا مزدو ينال نجع ضيضخ 21 ملحم ن تقاولاهنطامع ضخ وناوحانخ |
 | هييدازتاهحرت ني هصاخخشاو ةنوازلا "ىف ذ هغؤاناهل اني لما الىتشا ا

 وضل م اطلارنع نؤرو اجلا وعَصخ و .تاشنرللَو جوملا وقدام اهجارخزعءانغ م ظ
 كر شيز هل خيتي ناك هتننو بم ب اس
 ا ا حوهسلل هوطععا ال ومدحملا حم 0 اًمذدنال كلذ دم ا

 مالح اداريغزا 1 يغرم حضخب ام انت روت هيام ث طلخا ة .اناودتضتؤ ١

 ْ قا كطنذو فهل تبا هرتحي تحيز كرخل نموبال ثيحبالعتلذم
 0 هنونذ حالت : جيت ةجزيخلا ةزجابا تنل زعر ظن هنانعلادمع

 ١ ةءافافانيإا د تق اماوذز و هرتصل العر ىد كيل فدو ءوجرصصخ "2 د

 0 عيه دع ةدؤاغن هنبا فقام «نداكلا ند هليرلات ظ

 | جات فوض ايركو# 21 ازكب نامزلا انجز قرعرب «ماعطزغلكأل زعزع |
 ا مينو ةددقبال كلي فرعز منال كلذ معربعو فيبدالا فد يزلاوالا

 ٠ 7< ل ايلاف كلن تح هتف نازيت تن دياز تلخيالا هنِلعدَرو زولك ءاطط |
 ١ ذو تزخوأأ ! تنعاعرو مو ]6 حطو رخو نيج ةؤيركتم تلد ةيِنْمذَع ١

 | امرك امر هشييحلا هنهزماصرا ملال لؤتن طخخلرايطلد نإ ردرؤيلاَو ظ
 1 دماغ طلكذ اخ انكي عالو احر مارت اصتعلا اهِبرْضَو كل ةدعاوجوذ ظ

 ْ جفن اكو هرحال لذجال هحا ص قاكنا اوبال ًاهتتبرومتم هتملكلاةتلككلا ١

 ا 3 دتعانني قو يضل اازف ايض ركز مرتع ال نراع تردت ال اناحادتجي ملا ةاواممإتغفددالملا |

 عوج انيناكن الاد هدتعاكان نا ان غيننال مث اكياق دلو المقل + هاثاقاكو ٠

 للا تروي نتلكتملا ماعط لوم وحل الع يدي ناكر اناوطالاَة طرغم | ظ
 ا وو كل نيلتق هددعد تئاشلا اييهنوكلاوشيشو ليلا ماعطكتاليلظلا

 ارثزت ]لوني هنع هلارزطد لونا عيفارإ يدتجسناكو عة 'ءاحط ثيردتلل
 تا هلرتيلذ ماع لوط 0 يب لا

 | دلنيدم اننمرضمن و ءتيرب]4انئوذ هافاكم الق دالما اربع لكاناق هماكطل ندد

 ظ هكذا كنا الا ناحل ماخطل 4 هيد نارتتمعل غبسنال لؤفت صاد !ايعيررتس ناكر
 ْ بولو هيد هضرشلا البان خا ضمترا 5 اذن «دلكهنعدلكوا انيك فاقت مالو |

 | موبلكتلل اعل حيره امل لانةو هيلع طيح تراو كل د هيلع باع 'هزنكب ةغ امم
 ٠ | نيزك قرد خ ر دامو وما ةيتضلامولإ :ةاياخل ملكات ىلا ماكظلانش دال

 | كلا ماعطظملا اوّصقا ذاك ذو سدا ”جثتملاب اعدزشسو صال قع ورتسو «نانع"

 ال6 مهنا باهل مهب ماهطلامحاش دلع طخ ةدئلقة عام نوعي |

 2 يي لل لل بببببب



 سو ةئلعمنإطنهججل مداح اهزعهنداعر : تا دلك ولو تعا 7 وهلا يلا و 5تالذب دذبأ

 | نحاشما هوايات 5 هنيلعمنلا يبان أل لاثذ خيا هْدَمَيَداَتَف ماهطيلا
 ْ رطصإوا لطفل انهت يذوب احيا دز كنذؤ دعس اهذفلأ ملدا ْ
 | كاهن هللالاسا داق هيرضاو لا ع يقرتس نرخ رايك ة حار ميول وارض دامضو |

 ْ :ل خيار ناك ار فلكتال قادخنا كل ةدعب هيلع ءخمج ااه هليش قرتعدزا
 ا اي 04 يزل يطال ؛ عاجلا هيناتا زك نقم يع هياموك هنري نيو ظ

 | هدحو :نِياعِخيعدَقِرَ ننارمد جلا دعارمال ابرق زجل ٠.
 ظ سلقملكا انا ديخلاناَكَق امم انام اخط تلغى فارتئتل ءارو لت رارتمال الانف |
 | اتشاخارعمباحتلمتلافأو هاك لك اناولا اعود عويد امتد ط امس ا
 ] كرف" "تتنك ارك طل ريل نكهوتفد دكه هبات وكب ءاىطلا ناكر ا
 | اًمكدمادطو كربلا هيدا اليدان + معطل ابحاس هدو لاح دنع يلزم |

 ١ لعدلا ند داو قى مهالقا دطنع حيرخ و ورم 30م اكطلا كلذ زمدلكاف همن

 ا اتسيلعا بف اننايإ نم :ءاتلمز لكان ناتغب رلادلاب تلد ذا خام كإباف مه

 3 35 ركاقيعدنم داو د ١ ماتينرصم خا تمرس دوت ؤر وتزللاو ف
 ١ 2 كا ْق اًملذأ نمل ركواوشفا ةتبط كل ذداك نا هنم هبع الو ةافاكمرعزم
 قاراعرد هلهؤ ان متدن خاب نزلا 3 دادس هيلع د حلافو وح 2-1

 | ردس نكسب .رثيلل ماكل حاصل تح ةداوات ةنلكو ةدثعا ةناتوم طع نيل
 ْ ذا /ولوجيف زيخاو دي ادعمرعزغ 0 4 لاو اناع ذو «رتعؤجشلا

 (.ه رع ير الرخا خشب 0ث ماتا تدب اعرو كرٌلعناتإهكيع

 ا جياد ذل مات طلي نواه نلع هزت طا خرت نفن دعا ن زجر لا تلي هللصخن
 ا (قيا ازيك وسيط اخ عارم يب تل عؤربصتلا ةتنقو هتمكيؤ هنشب قاكنا يبدل رلا
 | هاهو .نررلو "نحل انفك نكن ميلادي خلا نكي ند عيل نجيعباز»

 | ,لاخل هنا نهامد .

 | اضل تاجر خب خال ىف فاز 22 يرش كم رؤيا هناك زعؤمخت
 ا ع قادت عدا مهملاوعم ةندا غير اجانع هدجزي رمال + هدو دنع تيبباال ناجي اكمام

 فدا زي هؤنيتطسم موطنا ال !نيرصانمللا نومه كرت تف ضاراشرللا
 دعز اه طر مارح مسوغ يبطم ناكتلا تو ةلف تمم ىطرم] < لاناغ كؤنلا
 تلا اتّيف 1 و اس ديزي [تال!لاوذ ع ةحارترك ختم مالا ْ

 ْ نفسو شمت وعلب تلو اكوا نا دبر الشم داكالا منال تاولقمو تاكعذلا |

 "يطنر اهئشه لكك كلذد اشم وحلب اهدكق' نأ ةزالال نظف "يوان بع
 زيملاعلا ير هلبرهللاو ,', تل 13مْرَم هنيب جاكعتمت الا ريهام زجل م هابل امام

 , ١ع سالاغت /نماةكخا ا نويحو 5
 نضاوان و 3 دنعاشلا ارا دون اعلن ونت مها خي احن هنيباسمح

 هر ءانشرحا الن اككل ذُو هيعرشم ةرورملالا نا داعساب هتفقو بانيو: حرص ظ

 اال قاكلتل نماظغادنملا الا هنيخال الز كالادبو ةنزخلا وا 2 هبل كاتنحاو ْ

 هول

 كح

 2 وح



 ا انظرو اجل نايت هيما منك اد تا ب هئبلعشلل ذتتانو ا

 اذن اع قمَوي لاَ هند نسج امرشا هبلة ظفر تق ولاراضا نا اهتزت اًبمحزنسو |
 | حانطلزاالا انزدرتخال ذاجعرتضنال ايبا جتالؤ اراخان هماولحمياتبال نا انقباخلل ذو

 | نمل اخت تراك راف رة اذان مشوق تل نونو نيو هيلا
 ا | عمم مودال د هسفملال ارنب تير قطو مولةمايعو كمل تسمن تنم ظان سن

  اقيلؤاوت افلالالق ها اذ تلزنيشتسم حرجا قمل تكذف اعل مزعمانغ
 | ريت هزضم جراخا عل نوازل اوامولع يورصمل ا نم عضل اعريصلداعبطلاز)
 ا ابماتن نال ل ىذت نخلق كلل نمد ديس خنتماةماتخالاو ةناظحلا

 ْ كاحانال نارت ةماعلا عووزم نال 5 اكدحاتلا 5١ رققلا طخ تشن حت او

 ١ ةاوفال و زاشاالو ةادافوالو ةباطحالو واما الو رئيكم لظت )2الاواعت

 | السلا جَرَذ كل ذعر «هتعرشللا تقازشل ارباح بغزم تال ذريخالو حيسالاو ءزج ١
 ْ | 2 ثلا تلعب ةقريدتالا اناظخارباسو مهاب اصر جي ترنق: :نولماكلا ١

 يمه وسهررشلا نإ نارشاَتيد 3تففوللامجد ذم َواخمن اة وبات اىكيوؤهامامإلاد
 | ىجابلاتّيفلا حزب ناكو ديت رجالا جان ناك قالب يشلانااتخلب هللا عّم |

 | اسطلا هزي دلكرماعزإ افاثما ذا كلدخعم نؤلضلالوهلا اَهديفِسو

 ' | اكو همنا ارش اينجل هنةيظو مواعمدخإَيَوْن اصلا املك كح صحي ا

 ْ مدل ف ثداظولازمالا اذزو هلق دملاغلمتنا نا دوت اعد دشبالاب

 ااو انمارحوو موسم سلع قاعقلا“ فزراداكفزر ةناو كاتعزاناماتتاف

 هند تكنقطوتش مق مم كنار تناَواَّذكَه تاك حايل ًنيرطن اكل انلت 0

 احلل تلاد ند جن 0 تلد را وم انعرنال ىناَغت داوم اطعانزدارع واط تال ة اخ ةىلافت

 رسمنا اتي ه.وللاف لكلا الل نيازد سجل - قلخلا انهورصام
 : عون اقنشا ارماشمتو : ؤ

 لعذلب اننؤال ترال تفقو تيت طن اما ذا ني غتسلل ةعادباز ايشيؤتت هدتع
 8 5«نهد تام تسلا هذال تح زخ مكر نمؤنإلا ثيدع ل عى طولا ضاذوو ظ

 يحل تن :ظوا هلع لذ ةررهركالا هحياؤع لاوس ١وسربعتمتال دفاظعار خاتما نا ١ ما

 نم موج نرعلال ناز خليج ةيزمل امزمنال 2 5101 و نيج
 2 هو عر هدد اوزيل دقق نورظان يضاف جيم إيرا هنغ
 ه1 الو ا ارم لوجو هداوحلاوعو هزم مدَيلعرظ ناو عااتتترطتلا ١

 ْ اهب عقشل1 كمانتم حران ددكدل تلطف تقئاولا كل لحام دع هالو | ْ

 اقا ع راما لك عازل هللا فذ هتدا: ههارك < رداع ا خيبال نازيشلل خشضوذلاف ْ

 م دورععدا ؤنلاسعنال 0 "رس اون وت لحالات هديل احا هيمان هللا ظ

 ا ا نزلا هيجل هل ناكناو هاسنل ارض م اننوف هزم نيك اهنالكتع ْ

 اهبيطبول ريلا يذلا حطلا ةبايجزم ةند اودي لبا ةريوولالع |
 / كوفيد ايم ةقانعايي عادتشإات تاطلتلا جرم ىمزا عم هدم د ىرّيبو ىشف |

 | ةلطاطلا اهيل مداخل نزول عيون او غاززي نفل اهبل كمان |

ْ 

 ه2 هه د 7 د تا ا جا د دس جم 1 تا جا



 تديسيمي ب تنس

1 

 ا لا: قلتم جن طفكلاقا و 9 احاول واش انهو عيا حر تين انلازذالظلا | ا
 ١ عج مارا خنت نفاعن 7

 | | ا كوكو هلو ,ةىضاتإا ركاب تئداهووبن دزنح هلع يزاول الكم مدع ا
 0 هل ىماُي ع ِةقاَتَن هَداْماَطَع هتلش ردا مرتيجزم هيلع ئتتل

 ناز! غىاشنلا طغت زرنا احل ال استدل ايةن انهت اعال ةاو دّص حاوشن اكو /
 ظ 2ع كتلة ذو اكو كلذ هي ةحاعادنع# دال هلام ١

 ١ اكو اني تيغ ةوجرا اوس نللا ةِيلاَوشج اون نطلب هن :ئنؤب نانا قاتل ةسمزل هقدجكيو
 لا عطنا نتا نت نوررولا تل ذئقع تبوح ,ليع هن نتا يكبر وطالع ةببتع
 هنلاطوا خنق نا دمشمل رلعتو هبت تنال وت هتئيع نيل اق وب هباتنعا
 2 الب ادلع كل: هناجلمال هن 5 داى ديلا قبضت )غنوا ةعا لا شع
 تمرنلا) ترو ةنيغوا هنمازم | دؤ رم هنوك لتنو منيع ض قصرا وضل كاقنََس
 لدم هانا عرق جلاد رطل اان دَمَد ودير عواب ةعخنوداو ميقا! وعتاب هيلع شا
 6-5 هيلعوتاْلج !ضودادّر 3نتش 5 وسما مستو ُ هتلعهمااضرهالو وسر

 دغاتل كلاطد اي هل لاو حران اكل ديو وص و لاق اهنعمن تر نزل
 م - ىلا تزدشسر لاش ها يدمبا دوت هةكلع هنا صل ومس ةزجالإ

 3 ا دعما همس د اًرريفك ْ

 رمضان ادا غ2 ماع طلاب ايضا ور وعل وقد عازل قنا سبوق ؤر هدتع |
 كتقيبار تن دعها عد يح يشم مزقاف هنمنل ة للا جو ولعتكإلالا لسا اول ١
 اجيز قاوم + تضيزهناتناال يالا الو قؤرسعاا بيا ل هلؤخن نعت ١
 ْ اينرلاقدمإلم قم هماكارحإللا هب نال اح احا محال الانزيم ْ
 هتادهعإلا مانقم هيهاكلاو ىف :رضاوخو اغا دنا ولحم جيم ع ةعوابشل ذو ْ

 أ مهل هريمنف اًصانا حرش ةتاط تق فانبت لا هيهع وخال هلا تمعن ري
 ظ 1 0 ”:رزق نانا قرت تبيح ناكتات .ةليباشعيع ؤ

 3313ةكاَسوهَد ةدرصحب وو زدصف ادخن ولو .ةزعأن هتمركشسرل
 8 يا بضم 2 دتضوايند ومايا ملا اهكؤادل |
 ا ان وب هيودسا هيك هذار روي ازب مثه و اعز تل نيزسح' . بدلا 0

 ا 5-50 حلاها تيرنر م كلبك اكزنهضم جانا نمل 0

 8 طع بلا هنو قا(نعو 0
 2 ئياالو سمرا ماي دز)ناكل3َ ناكمذ ناو يو قدوم جانا مدع |

 2ك 1 نازل يحل طشننو ايزل اانا اوهَتل ةاكشدلل ذئارنمئدايب ايات
 ْ ادهاتت : رينا كاسانوكما ثامجاتيدؤ هريخدجا ال ا دلاحؤم حانموزلا لا كلذ ا
 لش ةكاحل داك“ ةيهالاَحَو ياو كلن اكواد :كىاتنمحوفن يدان إم ْ

 | كين[ قداذبايؤاتم تحتال لاننا يملا اذ ان ه3 اير هاي ززح
 0 م 4 مم هرحاال او ايه را هرجد نم ةمزحلا تناوب زعرنال | ْ

 عيت اوال لين اهو ها ف دنفا دورا. 0

 2 حجج ع ع معمل ا م

 عت

 ا

 ظ

ْ 
 ا

 ا
ْ 

| 
 ا
 ا



 راقي مولا نلذو هينح 1مل اجا ةنبال هناقا ةزخال نار5 ذاجل ام هئيلج انذ نوكيا 5
 ْ دحازكج ال 5 قي اكل عازتجا هزنكل نيينبسلوا هند ترادتنمدعإإلا بع اض مخزن !هاثاعرو |

 هلآ | اطشال وطزم هاتَحْر' كل جم هنااا ذاف 5 نه هيلع اماطعا الإ هزل عينا ْ

 | "تلاها ' ترمس يحلاف . « يار اهس عاق هلّرارل قل > انتو امن |
 6 نوع راقت هاا :|
 | وهتءل امه ناكذا امّيسال» ايتداالال كومو دوس د تباتر يشر العون زم مَرَع ْ

 | تاودإلا نا ندعي عازتوع ىذالل هلأ ةقيك نا هلام هعرد ذا هطع.ثككوم يلوا |

 | (ز داو امهباضاو [ساتلل طا تكا ذاو ظن >عاّيرلا جعل قم عجاانا ياه |

 1 نابل نكز كنان م5 زيكنركذاي: رنج ميك اوارهظعاوا حلا 0

 | راعش هم اَقا هاغا نيقداضلادوضتع»« نال كل ددصالضالا هنو مانا حّمردّص

 ا تعزاؤمدىرشقن ””ىترطمالا تل دل تيلعاشلا هنيكاطزخم زمنيا |

 | مدد اندرتيبل ةنسابرلل نوب وصنف وشلل هنفيرطب هل هكرئن لَو كل نان بل طرب
 ناو يملا قل هانت اكن ىلا نرد ن ووصل: بيضا ةدتما |

 ىلا هذلكد يبات هسالا ننرطل ثلطدرخا يااذ اذان كيال اير ا عاف صم |

 لق ماديا تالاوإشم عملت ااا الحا تاراكو ه نمل حوحنإللا رباكأل اوارّسالا اتا

 ْ 0 دافعا اق هرم ادنعوراامازتركو «قيرطلاب تصح: عت |

 اظل را اجر سرولاف «هل هلت هر هي دافعا وحلف | 0

 ا نع وسلا غتدسا نهاد ُ ْ

 ْ نو داتا نة هايس رمل “اسمو يزن الكرم اندوردجةزتك ١

 ا وم وحلا مدر مرو جوعالا قرانيب ال ويف قاذلل ءاوغ اوتع هللاء شعل

 5 اونو | الطلع تفاو نه هش جدوطد اة دل تهزينو همز يتسلل تاو

 1 يعد ارو طاع قح وا هيدعي هدهربا ميلا ظعحتت هندا نجت نب 2 ”ةالوان“|

 | تامل فضحت هنمملا كوب ذامدتم ع 0 يسم ا

 | تكلؤلن 5 لارج همر بلا يكتم سدجالاو :هدحابال :ةكجلا دك ز مرعب |

 ريو هد هتدامدالاب اند ذ احن تس ا 3ك الني هنلا همكم زم العير س سس تتحعت ع

 0 وب اإل مط الديون دا 0

 | كاعن امص مل لوْمَي انييا هكسقتم زمنا اًهنماتكفا قرط لكر تبا! عر |
 | ىكومطعق ةييسع بع اماورطرشللا هسوسونمزياكألا |

 | نسللةنعاتلت ل امر ىلاغ لاك هيه فحوا معز مصحل كلم قواجأي ةريملا ْ

 اطيرتلا وليام هللا حتت يفهدوبم هتدبما ةتناطتيشلا ولا زوخاذا ال ونحو لؤسر ْ

 دانعتدرش 5 ا الكان هن ضجر مت فاك نا دجال : هن ايإ هتدا 6 0

 | ١ ةساحالداَّصأ :زنكيربلب مجال ذ ذو هيعف همز مرشما 0 ظ

 جضنلف 5 ماظن هع نضر سلباتاذ ةرصف ا راما ل>داذا م ا

 امور ةاضخا ا ِداَرَمَو هاثن ترك هتنان ذاب دف هنر املا بكري اممدكر ا

 تمزق تكلا جدا ثوار« لاهنت لان هداف نك خادم

0 
١ 
ْ 
' 

 ري تمكسم



 ظ مهام عج عومسلف رت 77772 هند انادي يوبوشسع ةلنع ناسا وضحت رش رز |
 ْ 0 10 اسما هزيظ اعز بنلبا رن يبو كت هتان هسا ئيقووتيإل هو أ
 اةةرتكو ةلط وو اكتم انم جوز رضع تاكا ةجزسانلاو هابي قولا حم من اشن |

 | اتفضل ذا سؤالا "نتا خيبأل نوب ندا زف "انطتخو ةررااولع تستحم
 | تككسم] و ةةعيؤرشسةدايعلكو اسهخيب مز 050 كالو الاف اخري نم منهو ٠

 الو يجن مزمو قذيب ف اهياشاإف عت نيمزمت اهلا هدايا ل وازمان
 ْ دارتقمي اهل تليها 000 1 ةلَسْحلا حم ةذايجل تاز وفن بخ ا

 هاب ةخلَتعتَو داهتلا كاف ويح يو ويس ا ءالقاوا ذكر |
 |' تب تاطخ هنيا عج نصا هيراسؤو اذ مرصد مؤ كلذك ل نطل اؤرضجن: 00 ٠

 ا اينالا هدانتو هليل
 جاك ورعمناكو هكب كال ف ذاع اايعرشسإلاووداقمإ“ تيب رانا عمنا ٠
 يملولام ماهل جت اوكا باخويبج تير اميه ندا ةرضَحَيَو هنو هاش 31 لوم 1

 1 عبلال فاول ووضع باؤت وتب ةراتناا» ايوان هكون دوب ا
 ةوؤلايدارل تدك نالعخ معلاتو' تناواركت جور رع مشف ١
 هلوف هنود *«كددلاَعت مندا و صحو اب 1 رز ا ردع ىا داكرهلا ْ

 شا تقول تش رطل تقؤلا اوتو لماتيِيَف ف 1 بلا ْ
 محا ا اياك مط شل ل داك ل طن تفد دم اقم تنعم ١

 ا 0 ٌُنآَف اكمال د ىناَكَت : قل اياطحي اتاكحت اكلت :و«نلع تا طخ |
 نكن عتخإل القمل ايطاخناف هٌرَغاَس اد« ل وعني احا داروتثتد ١
 ظ 21117 وازع يافا وتارخا رز عي املاكل يرده مك# |
 انظ عهئاعبدشاب لاَيرييصِباَم دم مدح! ناذ]جِلضلا الا تتاَماتفلل ةعاا
 اذ ودا هاوووم ف 0 هيو معلا 5

 اما دريم ىف دوج وانمى لي النمل تلنفإلا كن هتماالا غ اسوا صو
 ردا وقد ف لإ ”كّئيلعطلسم ةهيدانفب لطم م هنت
 تالا مظفن الو ل دتتسللايعراؤد ثيم تحزم كت مانقماكو هككبز يبن
 :طاماوم كلا لف هلسوسودر امم زها ظلام اها كفؤ هلرسوس ود ناكنائش |
 قائلا هزل :الكل اود صاوا ل ععدرتس ناكر © علو خي زع تول هتبعؤ ذ ةريجصلاوا |

 دام الركن اكتمال اااف# ؛وططبانمذ )ك0 نفَو هتان جكت الكم ءافلاك
 ويل تو اضلاساغل زك نفب زعلك ناو ناو «د اعلا هبيع تيرم |

 ا؛(تاخإ ناامسال هدوم نادم حمم تذكارخلن |١
 |١ درتال ونعم دف قرت ناسف وات ملاسلا ءيلموتلتن ملرلبعسدعتاسعلستقو اخت هنداب |
 ْ 0 - ذالانا وها متنا مثلا لاق هداككالا عاشملا ُ
 وي نات ضرلاو : قنيحتنئازكو هفالسف ١
 نَعَسلاهناةسا نم اعد : |

 نجي نينو عمنا لاَ ا ارا نتجاسا ذل اوخابو اكل راك يك

 9 دازسعا



 اخ

 ااهلمف هدانا يملا د داتا وغ عطا : ميكو اهرؤخمم هداشلا

 | 2غالعام ل زا طور ل خازمارسملا جزع تان تهاون دست لع
 ا هي هدانغلغامل تنجو يرجعوا شل سسرادالا ارابكل ةرثبما اتق وص انق كلايألا |

 م اعرعمل كح زل ماقبتزمرن رعي و حرج مج لمى حمم هر كال لع لذ

 ا

 ا
 ١

 ١ رمالا دائشع انو ح ..تاالوصح وطال نيل 2ع نزع جوج انهزكا 0 ١
 ْش | ايها اصلع 1 رسواناسحلنم هن توبيد اطل طن هربا يوك رباكألاو |

 ْ >ىلْخَنَو د هدحو هب تاذنشماو هر :دايسوعو لت تن اوساورغا نانو

 ْ يعاز لكناحغ «عدراماقنمو عيد ماننم# نك نيا اشو زا اا تاكذاز
 ] را لن دادا انؤخ وك تالةدنع اوخايئكلا هلق ايبا مزأبانفهتنركالا |

 ا انرلان تحازع تح عبولملا تابجشبا تبحر لاق و ةكلذوخو هناحلو 5 هربهنغ عطف ١

 ١ نظل نر خم ناكنمو ةزورطا شاطر زكم نان هلزسغلانا دس ناكنتل ىلا |
 | ثياعل ثيرتسرجلاذ « نوعم نادل هنعر دو ةرع هد مربي ا هدحو ياخ قحلاهل ١

 5 لع ميلان سا مكن امو .[
 0 ًالدرذد قدننسوو مسكر "ناز و رهوكس نزهة عرس كرددم عارشنلا ٌْ

 1 هما اان نارا ق ائيط شق هرككزم عم َمُد راع ارا ةبوتزم حم بلا ْ

 ْ بيب هب عون مزن هارك م 2 لكيم انما ركز مووت عت اغلا ظ
 ١و تنعقد اهل ىص» نكداي تمار ةنواكئزمزفل نبل هدر انزل ردايافكلد |

 | يف عزجا ةلحل عرض ويف هلك انهن اع عوفخيال اًموئسنلا الضان انقباسنلذ

 هلهإإلا كلذو تخلوا هين مف دئس ائكلاا ءانزلاا ةاداغوشكم نيل 0
 ] اهدرز مدك بدال ازم) هللا غن هنهاهئتق امد نادل ةرزةرتيلف كايا 0

 ْ ْيئاَعن نيللمذب مبدا وس ايلا توام زمرباكاللا ند عبر ناف العن« مراكش

 ْ دق كال ذرات كحك مؤا رجح كاعركز» ايفون انازسؤا!,ك معا اتاؤ يلدا

 ١ 2120301 زر مهاد او كيلعطيو كرك هنبامنبلك نا

 | لعاق'ةرالارا إلا محلا قش ندا ري نيرالذ قاما ًاخدنع ات يمَع نجع

 ١ نيكل تل ذ نق كي هدا فطن هز ايز ف كتشف بعث اوصل اخي دوس ح هنا

 ا هل عّصاؤ ذل دعرج رض ناشلإب لوف هاءّتص قاع توشو

 ١ نييلاىل اشرةننرولاو زنا حب ه«تفيرتكتز ؛لكرتع يدل تهل ند كتاف

 م 1 مونة ها دامو .
 .هكونوةلاضإلابةتو اش كين ةنيدذ ومدعتنووزعذبذ متنيور اشف

 ١ 1 0 عر يه ضيفنا نوشفناةرتقنال الا بجولإو ائ ا ظ

 ظ :رات ودنا خلافه طتسوؤ ايبح امتد ةنمؤتك نوب رَمصا'نافه ١
 ّْ 0 ا >اك< قاداصل نضل اربع ظ

 عج هن مل مطلوب داّصلارننملا نارزقولذ انصب اذ ”هناكسزم |
 0 ٍَض هومر عم د نوع دنيا كلا ةنغ ن ورم سر عقلا هعانينارم ان عضال بف ا

 ا | كلديضانو# قرع ملكت تسهم 2 مفي هل داتيائإ مودل ذأ 0
 هنضهسمسسسسسكر |



 ( جز اقلاع و يومي اق دن يروي نينه هضحق هبت ازاد علام كو |
 ليتتمد لك مضت مناك نفاس تاكنيكتم امنا ةميشمت عع ١
 | لعورعزم هرراك ضنا طرحت يزم انتر هتعمل ماخذ ناهض شاذ اونحل |
 | تحي 35 ضلال م هراكذلان عضمس نخ تراجي نلسملا "ةقاكنا خاانرعات |
 0 تينا كوز هيينرتسر نا رح عطنا رطل طارش عشب انو انوا ةنهلرك ازيك |

 | رمل هانركذ عمقه زةلذاو زكاو عانرا تلبث تنض تضر انك هئيبد جرو
 | دوم جاتو وتهنم طعس نا هتيدل ةتايصانب قرني نال ملا هادحا هك
 وكما هدنعرتبل قااص خبل مالا مايل اديه قلخفلا
 | قسم ارك رخو «نالا رع لا تركك نمزعا اذه ةدارق رمل
 اكوا ارمي لكلطلاالا يغلارم زووكماما مادخل ده رات ْ
 ذل نلا زإكو حقت اكريبمتا نحتضاعهي ايار ضار ركرل ايضا ا

  00دقومر١ا

 0 و

 ت2 تي

 ا اتدؤغلاْع دئشلا سو ركيمز دايس قب ١
 | ثذابإل هللا همر رد م رجا ملا قرش 0
 امخ وهني سدس توسان الكل“ دوش واوا نيو حال ْ

 | تام عمن اوضد تاما رماتلا عفت : قال نيت نال ضاطفندل هل قضي اير 0
 تهدف اىلاذ ايان ةلفلطاق ترخ عيش ذاةفطاهتاكرصم |

 ا ارطم نيل زمنا ععاال د هله ذا تال يلج داء هازعيج كلا نخل
 | طرا يناخق الا اكيال مهتنوارغ تككلذاد !كليفلا الا هتحنعن هناي ْ
 |ةتتيرولوجتام حاد راجق ١و اكنا اىتسال د ارتاملاو ايلا هركاىديحاص 159 ْ

 | رداع ظم١ ةءاكجوه نا ولدك 0 لا دَحأ + هوو ٍ
 | )سحرا ستعيد وهاك هنلا عاط ازد عيج ا وجال موسوف نتابوعرززع حش

 نول ننال ارض ارابغصا ' انغردول الاول دااوفار طيب كنينيعرشس ةقذشنو ظ

 كا دئارتتف هركوهّرد اهدا عدب ارم تيبارا ةاذ ةلمجاو حرب امميَقْؤ لوما
 كهاحلا ميسا تنكر امال ايش اًعطلو انيضرطلا طلع بانك املك كلا عمم 1

 يلا م ضالؤلال از ته اقرت سرعان 0 ِوسِخصاناَو |
 ظ ماع اج تلا طلع هب انك كال الو ناك تر ذزم تل ”نبلع هضعلاخ هيخازع 0
 د وفن هيلع مت ضع لاخلا اوحاؤئمرحا نع شل احا تت معضد اخحامأ عدرط ْ

 | قطب مهدي هواز نط فما وخلا زعن تاولوض مولا ١رنض قل يهاغرا ضف تركك مرسل |
 ديلولانادلاخنم ناكخاتنقلب نع 20052

 ويم سيادم درة طل ان ذو هلع اوركد اك تفوت كيو 1

 انكم نإ م :واضو ءاتنندالل غلبت هتف ئيثتب ضو ي تان تفكللذ
 ا ا وصرف انما عرار له قراىذ ةيش دعوا 0 ْ

 ا هتدوصل قطز ءاوزخا ولات افورما حلاو ٍنابشلاز ةئاجتمز ععو ةيزع ا

 اكاف ديل وفاعل ممل 1 سعوا |
 | متلو هته ؤ شلل وع قسيس عاف هناك نكد ديشموعنشل هنا

 ل ب تتختسس 0660 لل بب7ب7ب7ب797 7979 9” 7 تل-4ح27

 نذاذ



 ا رصملفالا ناعم اشبايوو رب )للان اكتم ه دعما ايبا غون عد اياد ْ

 ا رمال اف ةعاطب دوجولا 505 .اؤ هيلع تيطخ يطا خت شير اظمارظان ىف فاغ 1

 ا ٍتِحَءءاش بلاط اخر بجد نفي همَو نعلن راذر الغنا ات ناملاقو ةاشاببلل ْ

 ا حبق منو هرج هلل هاذ ام ضرغا ل لافزك لومي ةةعحاذ هاثايلا هل لاتفف |

فد هلعال نظن ا اظ انينعانمجاالا ترلطيجاللا ا
 :ءاطروحوب رتحاو م بدال ن

 دبا ان ههانهاتغو يت |

 ,ككدحا ال ناوشسمالا نمر كل امه توكل كاطع طوشم ماك كل ذا ول اسناالا ْ

 ملل دجخلا |

 022772 2 0 ج77
 72 يي ا ا ا ا

 ْ 0 ؛باكماكتل ذو هل نذا3 |
 داو هلت نرطلا حابشا دخلا اش هدر ٠١ قرد ةءلتلحراف مفلح هد اك

 | هيل «نيمل بيعت انيلع توني ايياغن مندا احاف لتضدوا كل دل اعل 0 ٍْ

 ظ هش احبهم هاب كل ثوان ” كرها يان نااايس نشل تح م

 ا 0 بسم ندا تعإتم تل ذونعو هل اني تقل

| نال اف اهدحإل لؤفاالو انشا يش وداعا هرطاخل تعول تاؤرصلا كتم ْ
 ْ 

 | رتصبد ةةقرع رتبه تيصشلا لل هوب هناف كايِلعناهضعذ راق ماداّس انا ْ

 0 | اهتيال اتم لضم حارتنا جان زو هل امسح متوكل غانا عي

 86 رياك يبّصلاف قرضا ضانلل در ومركب دولا هيما عاشناذ ار ا 3
 | اندالر نعل طرت زمو امهم اّعلاو درت نا نكي الز ىرتحللاو قيد زم 0 هلال |

 ّْ داق هيلظذ هه عياواننورخما هير هيل درا ةلكطع شاب ْ

 ناجسمو عزنا ةرتسؤر اظن انزع صماهاماف ادم «ماضخالا دجال ههضخلا |

 3 0 ةك هر نفود درو صمانهاز اص املكدحاشللد لعن :ناظنا تكسي هبا حشو

 | +بجاًساو نمر إذ رنتك يتيحل كيك وصدري نجد زل زماكر اهو هيلع

 ملاظ نلاد اظنلا ان: تال ضع ماب تنبه ايمن وعلل نإو فرعا هئيلع

 ْ اتسااهنونعمنل دس ضنا هنري دوغ ةئبشخ هاشايلل ةقزو تندكف هاذا

 ْ فاذا يف هدرز وص هرم|لك املا نلت تالذل قو كاذب ينموضزد ؟كذه اذ ميرو

 0 )طامي بتمعبب هد اريمتب نظن ا!بكاباف « هصاتللر رييعتزماعن كنعرامل

 | نوغعال ةّطْملاتاف يذاك ل كل 3 ناق اينردلل ءادبالتعفد نيش سدح ا عم
 ١ ا ا اجسو تاب * حلاصملابالارس

 0 مل اير هييؤلا رز م ةجوا وحازم وفد منفت مدع
 جما ف مدا مح ضمت جن ارا يلو رشف يظن

0 

 لا 3

 0 5 ٍنئرضد الاه نمزح اومزم كاسه ناكناف كلنا هاهو انسبوم

 ظ + "يمض شاوهَرمَي من تاوهزم عمابدل تلد جوا تولوؤ ع هت ذر نعم
 ' 55--582 دعامة“ هزدابإل كلر تضهارؤكدالا طينح طرلجلا تشاد
 مد ,) ةلعاف صعود .تياذاهلخاتع لاغوا بانو ىرْخا ةلماحل هتاف ذر

 بدلا سزهتسم هنت مهاطعت دوركم ةاترلا يع نومساخي

 سائلا



 ( نيت ذاب ايمو "كلل ل هتداك اذهؤ دل اهغ رثجل هند اجساريق توشلا رغبوا
 اتا 0 هنلااشتنا باخ  ادنهؤم نموت |
 هه احح تّرهسر اف ««بم ئتفانا ١

 ض4 .تؤدجمإلا هنا تضاامنو .ا

 | الاثو منع جوا م اتوب اند تا لب هبنيبا عا ون ةشللاخن هلا عما كملل يراك ا
 ْ ص ماقيلاتن هدا عّمايذاهدراال سيرا دلتنا تك نالت داره "وكنا هللا ]

 | .هنيزعباو هتميلتوا هاف قيل فل انعوب ان هاتف ذاّيعلال ادوجإلا ادكقلخ اش |
 ْ دلؤدمسس الود : هيفي تاطتس اونا يلع كو هركشال هلّوئفن ومحل امر اند

 ظ [ كدب ةئاهاو عزدجعَو بوخ ديو ماكل وتاوكرككدتحل معاشي اطصحلا ئ
 ظ وم ختي نو تجر ةفم كادر انكر لال اك ظمف دال اود اخضالا ةقن
 | ةتلقاج حابجاو اتصاغومامتل ةليغتدودللو جاشللاو ِيككَرلَو ماضظلا |

 | اكنفحز مويال اداهو لؤخفم العمل كلمن »كل دا تعز# نا اظتعلا ةافتقختاا
 | ةاؤنبزا مصبالو عاملا 5 هنن خيناَمَو دل نافل لج يرانا حم

 أ دئيعلاوويقح تال امدتلاذال ةزملاو روع ةزحل 3 نب نعل سسلَو ٌقل'تالم ا

 | كلمات لاغتساي قاتلا ال اخلي ة كلل دؤردل ثييضاذ اك كلام ْ
 | هريخو ةتودؤم هتئاذ اع[ فور حملا هت تقطر 07-0055 ا

 وي ااسلا هقدا هكر تال يعمد زدؤ جاترالا ابعد يطا كول اكزيخ
 نرخ ا جْنِإرف ايت كليإل دهان اكا ذافل طناف 1 موس

 اماوهتشلاَد حف لاك لمة 1 ومان اخاه فيوز مهو اعصما اوحات ههل اًمكصضع

 تمائد هانم هوغو د كل نضام جو اكع كلذ هل افن قلتو ةنحزموه

 نيفتسلا ايم هيدلَفنولل نلت جل امن ١5 تصاخل اير الف هيلا ةر اتمالا ٠ْ

 مهاشرح نمنح اوفا وميك ةؤلل ناعم تا تلد بعت ف قاوع هريخ هش

 | دهان تعال يرش نرطر ف: تال: 5 هزحا تحوي رازئل اف ةديذع وت ؤب

 ١ هانت اال ةلهلا هنن دانه امص ؤمل اهب)اعام اره هةوفاف ىلاخث تناك
 0 وايش لفن مننا عما ناوربإل اؤناكنا و بضلا سرق يعاوعما

 فهارب اهيزغاعاكهلا عمم وعلا وفلان اهيبصاخلإي ايباغن سارعت ؤل !ةنوفحلا

 ا : حنو ال ةلعلاؤ مهعألاتدلاو هود ناسف اكاد
 صلال بصنلا عع رح طر تح ال هدا 2 هانم 9

 وال 2 كان ال اهناحس كنز د اك تاَص امضنخال ليضع ليضع مر رمز ايواكعدل فاًمدل
 دكرلا هدوذد ماتم هنبا عمل يالها 00-2“ ورش مافتمزإ غامد

 3 قفدت قب هرطل نازي لزم نظر اكذزع ماتور مؤنملا ف نوط هلوخدوا
 نم مووزم بر نان رغ رم فلا يطا 5 هاو : صاوملاماكنم انف كلؤدإةمزع

 ياخي تن هنداركل ل ازاقكوال دبابو دعاضي ارم اكننرطلاذ هحتمت مزفلوا
 ز اة هندؤلا دوحإلاو لاقت تدل تنهاق هند كلللن' ةيجيق هنطإباع
 ْ 0 باشانل اكاد دنملا «رتعت اكوا ةدااقو هذماكللا انهعدا ناوحذج

 : ل 10



 | ها ا 0 ١ لانك ذ اورسنحو كل ذل ةرعشمل هيض !.هرا زم تقرثم |

 ْ م كف نختالال يان هندا يدنا ةج جربو ا تس انين

 0 طيس امنا رص امتنا ال [لغاف هلا هاوعدو هةقدصت 2 نملك كو رب رزتٍمامدِع ظ

 | لح الت كامل ومب نا همز سخن اون هانركد اه قاؤزذ براشل انلل وعر
 ا | طتتميانتزكلا يشر -افدال ائاذ إيلا تلذ بسنب ال و١ دوام اقتلاع هدالا

 ْ «قؤالأل لعلاتت هل تنلاو ان تلا هديهنوق برضو ١" هلاعن غانم رتككينم هلا جنم

 ا فّيضاام اتتدهار قماطيف لاا حجنوعت دادس تس نأكو

 ْ نادل ”تناكناق اسد هيازلا 0 ادلادإن مجاةفاضمالااو 7006

 ا نوف راها ا ركش امنا تن ملا عمدا َكَِدَك «ةئورل اكلك نإ وبجد ١

 ْ يكحشحرمال قرشا هوا لعدي عاتشنال اوه مهجكت تييرمال هاظعا اًسِلَع مهْمَر

 | ميو قيفراتااكحان دا مضل ادنع بصل مخ هجر نم اذان قاع تال
 ْخ اكتمل ىرا دع ! هنيو كلن انحف و ةرخالاو يررلا ب رطل مت م عبس
 ا ناو كربلا دلك ىدتحناسحلو افزاغار دعو سقبو تأ نازاد لا ةجلاكن 127

 | هتك رلل او دوش مرئل اوس درعه علموا اًيشيؤاظعااوّمق 9

 ْ لارا ضواعف هربت رم ام طضف هلع كتل المحل كلالقملا ةنيشن عع ام
 ظ نكصن اتق د قوم لعب هقرحاال لييتلا ناخؤولس ةحؤتفل لو ناؤيصلا وغم
 ْ رمال عمي ا ::نطعزمتسل ردوحوبح لا: القوا دارماد وانه وست يدعو

 | «ينعوم ظن ص كنخو ةسارنزعتتش لوف ترم تطلاعان الانا ديبجد طم
 ْ لؤتلاو يوكل ة*كرط تالش قلاخلا ىظنلارورست تكأب ةرحاو ةرعشت |

 ا تملا قتال خنو كاكدكو هفادذ هنب]ئنلادبحؤن تنفخ نلت ةلافئزلا | |

 | ٍقودمو لولا ناوعاز كس دعان اطال از 2و يموت ترقملا ظ
 | كنلطالاف داو ايغوح دا تصاب ةزحت مريت هواولا رضي طبون
 ا انررلا ير وعم كيل اول اكل ذ!ؤةناطام كصعلا 2 >َ يحو ةتنتسا#

 5 ار ا درج * ماناهذ اد ١

 ّ 2 باافلهلانماصو
 | الح تشو غلا لو ةليظلا د نيم انفق5 نيش (شدملاك نسل ةفشا وانضم |
 د اًصّوْنو هنم عرتا ذاق اًصْهُد جييسلشلا نيحموم لالخ انلل اذ ثيمجزمالامزم ْ

 |:| قما اداوم تانيلاقن هلؤف تلدليَِدَو مينو نم بان هاللع هل اشم |

 ْ هللا هسرجزانلا دوعن 2 2. عدس تبامذخو ””نيرللا دن اا ةاكزلا ااَو |

 ا انين انما اوومال ل دك اند كلذ . در اعمالك ْ

 0 اا ل ونبنا زينا لاتهنب هتلا هيرمان لع يسال 217 | ئيم هدي عتنخاو

 ا در اذ مهدها نم متن لعمال نيم نه ليما نم غن هنساىلا ةةاشرلااالا
 5 ىمماديف وحقد انهواوختد ثوم انما ةنحمإلا اواماجر مال ةماكلا 0

 ١ 0 صم ةيمعلا ا ما 0-0 0

 | مهافتتلداادتنانهاو سيكا ناد مومن وعضو تح

١ 

1 
1 



 أ ثليك ماقتل هذ هش كانو ١ داق د هكا اا انو ميرا رخام ٠

 | رعب نب تلح نزح اعف انش ذقزاسما يبس رهن ئ>امزإل اه خر د انعراج |
 | ةدح نكرهتجدرمزذو ةدلهاف نمل زمزم نزف مف ذأ دامصحا الل دك ةابملع ا

 تاك ون ناك ومات قحط .انلعتل نود 0 سل هرعوشما تارو هماحلا

 ظ ا قه« ءاظلا )ها رع ارا ومالا لغات اهنك لع حّيطت

 أو ءاردنزاللا هوانغ هاجر هك شن برخ زعم شكزو ”ماحلإف اصختقاز
 1 0 دروب حرت عرمزخلل ١ كلج طنكخف نتا تلي 0001 ا

 و م جمع

-- 

 أ

 || لهريغ تقنلاف هتف هنا بم ةذ كح اناررعال رثلجا رع دع اَسِلاقْو هاير و
 هتتاخااي رانخا هدَعو هجرو هىعشج هل لاعد نايرحلاتلؤملا فاعلا

 اضن كيلع تزعقو كناغن شكو خل نعد تاك طرا 3 راو ذم 0
 0 رخوع سا كاز لامك كير زو كهرك وم رموشكم د "فوري |

 هس ايئاقرظي ةطوخمالاغن هنداوت طال عادلا طرشب وقح | لاقدند ْ

 خيالات انهنممل « داتا هيكل مولا قيطل انم ناحل كوعدتبل ارا لنه
 هملازخ دك اككاذا ةكاضلا هما فطابوا : جوك واهيل ةيدهل اَتيزإبول3َ اتا وعرإل ْ

 لام اذاذ ججانلا ةنضملاوعرطلتللةر قب عامنا ذوخعونل اب:نسولبملا

 | هتلومَو نأ ضصعز ةندكك انفو ام همالاعاي هقر ابن يبخل ةيعابمللا |
 د داي ههكلا باس ناخد ةقافال از هطتطح مدح ةقرار يا 1 وصولا رثيسقلو ظ
 ا ةرجل او امترااؤ ةلع او انطلزهدل ةؤ هشقم يرياط هجاّوذاَو قعطنملا عامتيلا |
 | ةظعولاو كوب كتل 1 تالا عدا و هشعداط صرت «تسش لاذ ْ

 ( لد نوعا لا ةج اكلنع عاملا وعيه اه 3ك قف راحل ضال قم هدجتملل |
 | اكنيزتو مو تحال لتي داي كن ذراعا وتبلس اخرا معلا جاني |
 | ايزل جنم دوركم نتج نها ءاضعلا نبدي وو همالكرتويال و هتان |
 || تتسلل ةظعولا ماو لاف »تب 1م تاّشن اطو جزم كح تن ةلئ اهلا وعدم ّ
 ف دامو حازم هكدا دل لاح ناتي وعر لولا ني اب درا ١

 ا أ تاتا اه تشات هباباذَحَو همنقت اكراضللو ت اقم اهكراذا هتع

 0 اتي دابنري ظاسحو هريتيو اوبل ا همِقَبَو داظلازغتي مدخل وزن
 «تيديح تاصْقَس هربالشا ذاو هزمرتفد هاذا هنالل اظل غ كلذ ّقهظعواذا هرما |
 ا ةداطشاو لئلا ناتالي ظل كلذ حاجداضلا امسال «ةيلقوت | ظ

 | علا جيشدل لوعَت هدا هر ديزل ناكرت و «كلذوو نكلانتيلا هلسرااحل

 ١ ةديجا ءانعا اكدر هت ن زوميتابل ءةيعصلياوا هيئرمماكطن علكإب تا |
 | فداك اَتْممع اكاتناف اشم هتلا جوحاوه لل وننو ميتؤةشخاضبب |

 / هلملع ةواداتضلتا قو ه ئئهناو | يفت مّرَع عم هنعوتملا هعؤض تلذذ | ْ

 | اكس اعواف للاخت نه زعل ارتسأ خب اضع سدا نمو تنين اكدالشللا |
 ٠ | تلاعرعد كتوم فمات نذ حوعال او كيلا جانخم ال مجم 0-5 ادواداب هيلا |
 ظ | مدارمالثشاَو داق اغهنع ناكومال دوادا هتنزشف تلسرااذإف 3 هحوعم وفتو | ١

 اب اول



 | مرا عصا مي. اظؤم دؤجرلا ةجدر الذ كيكضنملا كج يرخديو لف عادل |

 يعملان سن ء اسعد "6 ا

 د ملا 0 ورح ِ 0 ا
 ٍ هركرح ملكنا هايسزف اعز ةيماجم ع جل ١

 لباو متامددقر «حهماف يرشد كلذ نكيجلا ذا اس مزن اجو ءاصل حرس

 ١نّدد وكنت مدا هتف يرو نيرجسملا هباوخال عنماوتيال 0 ْ

 ْ فاي ةاممحخا رم امانه ف ”ئتاخاب هل متجر ضرال اهحرالع نس اذلك شا

 | ثبّوم مامي هند روع مزتكا هناؤ يقل مسام[ دد كلذ م هكر 0

 | هلح امل ةردنلاب هر هج امد ذ >5 ةيميردوا نيو تالة ع ١
 | هتببو : مدخن ناكمثع هذه ايد تلا طعنا تاكا ان انهؤ فاسو هدراسز د

 | جد تيفو ئبطرتعؤمال اهيحا ل هنداو لؤي لاو مال اذاد نيئنحلا
 ١ ايفلاتيبصرالا ةينرم عزز هقزن رموش رفح فرامل لكبال يرامتلا نايالا يش | ٠
 ْ ادلا تر هنا م ض اعدل هوما تطرف و < يمنكم امال اهيهامؤلا | 0
 ١١ بحاص هاو لزنف هتع تل اتض ايي كل خلان ٠: هتيربج قرتخم فلكل ب اككاك ١

 1 باث ِهَيِلَعَو مكي ةندكجو يلا حال وعر نال داما هشورال تك ْ

 | تللت تكد لاَ ضارلا تتفول عدارشما ل تكنوف فقائخد انن هديفت | ْ
 ا قصعال ان اهل دم مؤفب :ذ نيفر اقلالاغ ١ ئيرتا اهرككرم تكول ايصاعلا | ا

 ] تلاع كدج بع حر لع كدحذاميلا يدؤ ةحلْؤْما امارس تتابلا 1
 | تننخاخلا نير هسدهلاذ ٠ ”ةلظع ةوالاح كلذل دحاف نيرخال ادنيلوالا ١
 ١ هو تلقت دوا حيل اهو 7

 ا امومدماكم م هدخا ع تحتل ارك 356 ياطا سخوشو هكا
 | 5: مريضا الق تال غئيدوعمو "كتل يرش قيرطبالا كل دع |

 ْ 0 اًهيؤقعن حت ماضروتعإلا هن هنداعر متفاديلاتت هني ديا اناَد
 ع5 |”ىفقواّبجرل عونيد ضرتعل مينسك و ىناقننحتاو درعا اناَّد اًسنردازم |
 أ ييِطَح ادخن ازباب فم تكيينا مهم اخييغافؤخ مشرع توكسلاو |

 | لسراقدلك شندي راحت نال هجران شيع نواصي اشفي
 ا !اواعييرجانا دن انو كد در رع عحجودرعتنهو فن اهلل دل يذ

 | تسدد باي نككو نيدرهم نيا نبدعاذ يلم ءادع مالا اكل مات 7

 د 5

 بمييي|ييبيِم يس سس

- 

 | رحوبو «تلخإتع هلحيو هنا تري ظما كل ذَداهِإف الهيرشلا ناطلسما دام |
 ا ىلعدنعلا تيغاشو هركتدلارجا ا ٠

 | هب نورس دما وسا تلا نإوغد ةغمشماو ٍمَسْو هنيلعهندا ل كصةندا لوسي
 |تشافا اى مماكمرالا ةيزم مالا ميما وعر

 ظ ةماساتلا ]تل كلر اًكتبولفل ان لاننو هائبال ا تتم وم اوك ضحساشملا هوك | ظ
 ١ تيللاتل اترمسريكاق ٠ هبال ايزهع -هننااتيوديلاغن لاقت  هدَحاَو | ْ

 | قيعتس اهي دد ددرت دادي ع ةرنطرخ يور : ءاص' تويم اه د ٍي دز مَع



 كرش ا ا 57 :كاضل "بلا طزتخي هنا يبس ماع عشا
 56 هزعوركاتملا اوضاق نان تل : د5 7 سم ددزنل سان ارد |

 0 اتسرخ انا و اروطتحتو بيغ ليبع دوم يد نيم وسان ليل غدنعدب

 | تاخاف «وببجب مت هب اوزحل نحال متل نوت اهشم يولع وسانلل آت
 | هال دم عا ناك نقرا ومنا نتملا ةرّه يئاريسو هدم افرع ٍ

 عمال اديقتدلا انلعفوتورارلا نمو ا ٠ْ

 عج اًتلاوغلو اني ىلاغن هاذ ارنا 'هرخال ارارا اخ | اتلظفنا |
 | قلل ابد مدربلا ٠ نيما نيمإ نيللا نوما «ةنبرشم اع زرع مقناقت ١
 ٠ 2. - جعموافن هساركقلا ضو: |
 0 تكلم .رعارط مصاشلاناف ىللعشلل هيك دل لاا رسمالل بدالايل تع 1

 أ مباالكا ا مدحاوا موش افوخي | يمرل متت ناي ب سات ايلاغو صحا ١

 ررمغلرل نأ رمال عاد ءاحرنال لومت هنعمض يمرر نذل ادعو رعانهزمو تالذب ظ

 ٠ ةنمد نم مهمركتنم كل ةماومع ٠ واع تلخد الو يعم ةقازع 50 ] |

 | امو نينسو ثرحل ةراس م ا لت شلازرم يح هنمهحة وع اسمع

 | وهرديعو هاف وعي سلصاَر طرا تخزموي ددمعو وبلا جداختم باتل ظ
.- 

 ١ مفتت وداطصا ةفرالاولسراف جولان, وك اك امم شلاقد هتؤد |

 ناطمإم كاتم انيوفل مهدتع اننتماذا نير هال نسحا كانتهاتشاك
 ظ ا كذاك اكنا نككو ةجاحأ ”كوادتعلافن ساد قفل كل تلتف ١
 | مقلغن ظنا هساردتنلسا الق عءايِلم قرطاف اًييلاخن سال اسن اهباولعاف |
 ٠ ١ دَسواَدَم قحلانال كتبا وص اناهت نيج ضعبب انشا حت ن خو يلاخن ناملاب |

 ١ | خلاك حا هت هنا ا ا هزت عين كتوككت |

 ْ اركضشلا ماقنم نيو هسهتم متشنخ 6 كلولملاو ككؤلخل زم يق اؤعنشي ماو ا
 ١ ظثب هئيطاخ رمل زن هتيلعطخدرنم ارحل ٍتياد امو معدي دالا ءاشنانبلامليفنو |١

 | ايش هلاتاه هنيللع تلد اذا مهضج طلال ازمنلا مانتممل نجع كلذ |
 |وييدايع مت اكو دوحت الثا فعلا, نظن هيِلعاَه دزنالةانرلائم | ْ

 ظ "لاه نر هسرجلاذ . قنا ايد مممانوهنا ا

 ١ حن ة يعز الاون ملا داعيا 0
 ظ قيطدوسل تل دو نطاق نو ااينددازموتناف يعكر دككمَكَح
 ١ يان قلل همسشقد ماس نرحاَْستَِي 2 مدا 2 روهسيبلف نتن اف عيتلك ناب

 |بلاغ5 ناهزلااهن  بييزعقلخاَدَهَ رهو اؤعتال 3 تنير نككوا يل
 ى داغايرو < هنعدت دو جمزحرا هفذر علت 9 جسم دركتبو تزكيرساذلا

 | بيا ابتلطخ يالا مناع الإ هللا مهوتتي تاكيكذل | ةقذر يف هنضز اكن ْ
 نس اننا للان : مزال عمات هع اتصو "راصم مد حسا كسبح لذ اليد ةرصزالا ماجة 0

 2 ذاطلاتلل تسانالا ظع واب هاشرعُمَد هنااصتمل نّكلاذالا مولا طال |
 نيتك اطل هل بد يخالف كدت لشبنعو هزه هتيل) تلات نول كيحام |

 مت

 تي

 رايد



 ١ | داكعلالزت ورزق ارطؤصلات تيثف اخاه ولا ياطيب ثيل هن انشا ايم
 هنياو م هتئاع ةطخاو كدوفزإ ةنؤوسايحاّصل تلف ةواتكلادغاناّمنايلا امنع. |

 | لثبذ خيب لَ ةلجلاب لوفباش يرد اق هضااالا در 0 ْ
 ةعاشإعان 8 ل نركن نه دإالَد ناكن اف لان هان عبو لاهاجال ان 0

 | مدمدلو هش 5-3 اندنكم لول د دومت كلانا هايل قريب ترك ْ

 ْ | تعكداشوماكجب نيب وتلا ودنا تاوموغ نطو لفن هضانانحلا

 ٍبْيِطتََب هلا ماننعؤ هالرتيبإق دور ساي تاواولع تراجي نمو ددوركش ملم ِ
 أ 82- ءاد اهوا دووم انا تاعاظلازم تناقامجِطعن رجلا ناز أ

 | نال اىياضفاف 3 انثي ناحل منع حثراذاو در هلهراتج اعداد ْ

 !ةرما ارب دوهو لوفي نشل ناكو ءاعرشمالو حانخ عَصب اكد د

 اللا هتهرملا ل قْدبراّص هلا جل كملت تاو لزم وبز ناو وثم قتن دعنا ١
 ْ ناافوخ يذاع هنِعْوَمَج اهلاقت هتاقد دوم نعي ةافلاتقوا هنت ا

 "ءعللق ْق هلاناط ءانيا هلا ذنور عشا ال ى دوه #زاثو هدوم امَداََوقا ال

 ةيييدرفي مافن كو قتل ش عكر نذر عقيالو بجاحي ه221لاقف |
 ١ 3 "<33 زل الاثر هيب نطو ١

 ء .ندع ملاقن هلام امجد: /6 |
 ايضا ف ”«اننرلا 6-5 هححيكصاو تيرم اذا قرررص حارغشلا

 ناكو اينرلل توم هيلع امَوكع مهن ذوان زب ديئدتع ديكدتعو تسمو ا حتوصا اذ
 | تعال وت نا قيس عوز ةؤرث سو 525000 0 0 هاله

 ةصنل زم هلت عا ينرالازب نه دنعيوتساذاناكوتتو هنيعمما
 2اناللا ات نهارا ١2 ماسر ليلا كات 0 ا اكيلَو ١
 | ىلادتهندإ قفلطاف هناعسلو قكسعو خيس يس اشم ءاال كل نمو 0

 وبك هرجهلتلاو اى هلاضلامهيلع ينال اودعام ناتخا لك نإطع ١

 ١ فيا ماكطل انما هددع ناكنا ال 'باطنمال !كلزعنكسيال فز لارشماب
 ١ تيعاصلا: ا هنكلاتلا قو اًيندؤوأ هامل حاتتامدي راش .اييترالام |

 ناكف «”داصما نز دؤهاماهذذو حد ئزدد ةناطاوع ةزاواماعط هزات

 | ار نائلسَو ىرؤش١تاتيهنس مل خاتما تول تلازم هاه سال ادهإع |

 | كنعوواض آلف ت زكا اينرمأ اوف قايتسن اكو دانا ناملبسوباي
 7 «ةلخايوا يق دهزب وح اتمدحلاو يصعد مو ةضْؤجن حانمي |

 ا و ةرحو ةلايزن عملاق ملابس لل ال ناتح لوب هعدتسإوضر

 يحل ف زررتماب ماهتمالاةلقتخت ّموانر دل مرعب ىلخك قال كوع

 ةديلادنافؤقز دولم اب تنبماناواهشمتنماو ين زهدي لاخ كفؤ ومانزبا
 وا وش هذ يق هليري ننعم ميك ناكو الاعور حول ماههدا

 د ثلوج ومن قارالا تاماسو ا ناك :انيزما تالا. زل بعت! حيو
 | لرش عز رتغالا ناشلااغا تكلل تن كزييعو ةدايحلل تايمز ىضنا

 ا



 كايا دراكولا انهم طاف لاق مديل دي قا :كنؤو دن
 ظ | عارض معيلعا وْ مسك زكر مرطب قر ادام اودطت ميتا |

 دذيرو نكيرلاذ١ عندا بانل اق ذافا د عايواتنال ديني دهديخ كباياقلغاةكنؤت
 1 ير انا عملت تالا قا قدا فؤفنر تهل عش | ١

 | نشوف نال ىاقشد هيي ال هدم داخمأال هع مذنا ى طر خاتما مامالالوف ْ

 | دحا ةطاماي دروع نا هييعان ايما ايها لاتسانإ خا لعام ةرضق امنةرت يبقا
 | هم ناكاعو ”«بشر رجا هس يوكو نت ةاخ رئج)لا مانزمؤ حتوم ال

 ا ازيك ايترلرخال وابا لومت هدا هد ضاوي عرس حو يطا
 ع اضاع داهم نتشنكناف هل ثشكتالوا ةقرادز دل نا ها كشتكمزاما
 | دج مجرب هلا مناع ع هرثهبلا ةكتق ترو كل انك لكيت نمد هولطاذازناقلا |
 ا | تللّونَو ةزولوةراد هندنداتؤن م7 زب اق فرطلا زهور هللا كلذ
 رت ”ةقزرم مدنا هل تيكر ناو «ةنياح رينجر دالا طر وزع حرت |

 ا | قعر ذفجالذ لكم دلو مل عفو م كلذرجن ظنا و هسوكو هراخما 2 |
 | ةطصب هئانجوح هنبن) تربت هو قام خس كك سزعال ا قلذلل انهم نلغلا ّْ ١
 | ياهو هتيلذادع وها نيران اا تالم يات م هلرسدل هانا قري هثدوصلا |
 | اسر وما يجو دتععواتيشتو قؤرخالاب هدايعل2هنمققنيلِهلاَمف |

 | دنا ةتض ثنا اهرب الح خلال هو ! وسد تِرَع ليعلتعوا ةدذع
 | ياولف انه دللا 3 تدالغا كد دق رحب اكاينرل اله ادن ع ءااسغالاةوالكؤت |
 | «يلعائولت ال هِدَنَخام ودخل هللا كل ذل هؤمالؤ كلملا ةاثعا |
 الل مؤ دما كال لقت هند هتموت عيب دس نع سَو قويا |
 ! عي ندسالزهزكإب نعَوهاغا ياللا ةياخنت هددا َعّماكلم دلئرتالوخ |

 اداخدالاو علاسمالا "ظطروّنع جرت هزيخو هريس اذ نكسيو ف هديك امم 0
 ديدي اذوتمالت ورا ميجداكت د صني جدري بالو ةرحاو هلع ا
 4 - 9ع فت دا خام .
 ايننهدوع وتس )طلال 20 هبيانزيو عراك و دابم متع |
 ا دل دا ا هاا اعابو تاب جرت تل يذم اق ْ
 ايلا يعود دَوُهَم هوم خيل هئيلع مالك توننملا هشتكيرا ينااكج ياخ ١

 اكلك "تال وزع نتمنا لكرة الزم تل ةوزعم مايل وزي ا ٍ
 | وو ديعر تملا ؤؤةخاددعال هلك ا نال انخال كذ ةنيلكإئبه اّيباراذلا هيلع |
 ظ هج دوم عسوتتا ضناو خازم اكاطخال دليلا لام حجم ءانيارانلات |

 أ ادت ةوعش ةررزغ هع انهباذت هع ةنوموا هديل انكم | 0
 | امك اذا نتدَكَص جنيبدتغةنفؤش هنيلعوكتضشف ىلا هنيركشملا بحبو يلعال اهسيدَع |
 ا لإ تون يلع اجر تار« ران فرارتزم تي ملك ثيدخ هيالااشنا
 | كانا اتللذ : معنزا امؤصللا انضاو ع اسيل: هال هل ىعش و لافت هللا |

 | ”ةوالاك ديما وك : كانا ة05.اافاغ ينل متاركشادمش مال

| 

 ا
1 

10 



 ؤ 101 . اسما ودع ال يك يول 5

 ا هلايعال ادنتفبدخا الو :ةفرسل ع ديالو كش يجون ناجحا هيلع حافي ذا 7

 ا ا 3 3 ! ةزدابملا كزنو لوضنملا كزيلعر ديب كلفت ةلحل ايوا« «فيعر
 كسول اف ناوتيت عيشراتاو كل قلغل اهتم ل نطر صو خيش مو ع نع

 | :ةكتلل 5 3 اب لؤشتل رع الضم مارتحلا مالنا ةرتككزن ع ددنتكل همنا نم |
 | وحال ناحدالا نا نظلاَزَع نحت ففذق َماةياَودا ود تقويسل ا خئارطدتدا نو زم مالك

 || نظلاّوس هشرال نق ال اى لياّذرل ارباَسمهّدطان ٌتلظن نا اإل | سات اب نضل نتحرك ١

 ٍْ ِ 0 ومحب عاب نلاقي لماداَمْذ اال نإؤ وه هتهؤاماعاسإتق |
 ههمااقث هنا انهو ملاهل ترده ١

 ْ لاا راجل ل كا قزرل عزا ادارجوز عة نعج انضر ؤ
 0 0 يل 5 هلعميويتائالا وتل تيفال ريب نه |

 | قل لغرتفا ال هتاف امّيباَو متفاملرشت نكيال ذا هيي هنيغحل كلذ هزل اتوا تلاع |
 1 ريما قيام كاست فوم ولا ١و هتايتما و هناي قرطو كلسررق 0

 اذلقتلا ةديكفزرلا ةةسؤو ناكل هقْرَو هللارعةلقغلا هتعرتتلا جنات اغلا | 0

 ْ لاقت هللا اش ناياكلا ارزمهزم عتماومف كلذ طخ ايتو «دادلا ة ف اكو هتئازع ْ

 م دن 76وبااغتويدا نما ضو - كيملاعلابرههنتملاو |
 ا نفاخ يع ا ا
 00010000 ةرتكل كبزت وصال نال يكل خبجزم ْ
 ظ ب ع اور تملإ نم هو اننئبارللزف قدمت ئوطتفملابال قلاب ول ايغ عال 0
 ضرك نفونبإلا ديري ال لاف هدتتزاد_ الجن ناوضلا نه اتق اع حاصماَق ظ

 ١ لاثمكسلان لدول املفقؤ ةزاتّو كت يلف ةزات هاهتتسنائاف نع ١

 | ةظحل اببزماعصبال ضان يشمل نازك ئداشلل] اخم)يزلاو تاغاطلا ١
 | ناك ذال ج2 ناف هتدارت عسا لاذ ةييصعمر»ناكاتمو هتددحلا لاذ ةعاطهداكان

 0 سس ع ىداحاىخ اد وتايكلل اًقن هنن اتلخنملا مف |

 ١ لل وعزشال تابدال ازموككو زيتا ستملانزخ نيتلكؤلاكمت اياقتهنا |
 ١ ف مع تلد ناكناو رئت لح رتل ل راحل ةننتحوصاعالا |

 | كس اه شام اطرغشكو هام زو نيو رنصإلةموماعللو تاغاطلا
 ْ مها نخ كلاود ورد اكل ةنطائ ام تلفن: ] هنو ]بز رخدلل ارهاظ
  يصتصضو» و «لعا ها مع كح لا تجرح تمره!“ نلطٍس ال هتداؤال هيلع

 |اعو لاكلا ةاغؤاف لاه قلل ع تاَرو رقه ةناتاإت دْنداَوَهُب هللا هجر ولاٍِلَع |

 1 ينيج عونا :هللازا خلا هاءةكتلجلا دم هر يلع رضاع ول نا |
 ٠ ةفاهنقتمم ار لاناف كلَدْوَكَم نيش سرع عاهد هزيكتوا هللاكعاي |
 ا ايلوالالكو اب اهيندل خل خانو«ذاعصاخالو ١ عوقول ان دامومجت ومد الكيال وحل |
 ا اة يطع 6 ١ ةلعصالا ذات هاما تيكن مس هت |



 1 رح اوما دز :33/م مع تاكرإولامعبلع + حولا ن اذان مهرشف الجب اظنح

 0 ناشي مومربإتلا]تللو *نوجح رماح قانيسحاو ويس دعا ا

 7 كا جم اًتهنوملل يارس «هيطخب |
 اراككتسا وازع شنوا عا ط زم ريع ار اتككا وال ذ ثثر وا ةنيصحم ةنيصحم هدا كن بالر كمل ]

 تاجا 1 ا ل ْ

 تاغاطل اكل زئازمازن ان سحار اككال او لنا ازمةييصعالاث ناكر بطب ا ثماهررتكي |
 قرتعي قيفاد نازبمملا قاد انه يح اص جاكي مضاف ناك لع دتفم اًهيوارْولا ظ
 هيمو هديك تيحنم ميسو دوست ةنحامر دج دلك طع ]طابا خل ني هدي ١

1 

 ةاييزفولا زد هانلاديعع تس نعم لع كدر فت ندتلذن دوك ته وعَرَو

 الا نيالا يزك < كلغ هينرالؤا هدر رضا رنج ارماَداَسِلَوَمَن هنعمندا

 ططذكلل ل هدلاَيضاو امل اَعَت ندا دئلطا 6 هرذا ذاف لاَعْت قلل
 0 ليع ددسن اكو هي اقتم تام اهيبطوس هج وبلا وك رمش

 للازاَرقا عذاتبن لماع ناشزمالا ءتطالاريذالل هتك امم لاك ف حبونال

 ناكل 0 هاذا لاك لك لوب تاكنا ةنكورطلا يود فو ءؤيلل خلاب
 دزؤلا مراد هجران قلل لاب نللدانذاتْعْدانََو تاخنمةتز ْوَر هيمو ع هلاثا
 يصائال باليد نوكبزم ]تلال هاتر شرج هالكرهو ئيزضأ هلْئف او الر ردئلاب ْ

 اةزكحاه اعاد نك تو نا خت انوش دذالا عجايب ز هاجر ان اوّرقلاب خد

 يداخالف عوقولا درعا كا نا هى «ىيرطو مدتلا 3 هدو حا ةزائدتنمال نم ن

 | ةكييصاشلأ ذل اهوطسومت هاذا نظامنا نعءانمرؤ ياظال |
 ١ ”«ديو : اطياز نمنا مكلذب روم امد 1 يك ماب وم نمت نمو ديلا 2 ا ا

 ْ ةكشخللل 'داحقْنم 3 نول هلع امون اهن 2 تافدنا هلزسلف طوقا لام

 ت2 نيواوؤسا ةلاخن قااطكك دخن دال تالا قادت هللا ةلعون د ندومةهضلت اق
 > | عبو يصوم ووري 2 ا مع د ْ

 يلع نإ [عن هننا نا ]كول هوت هئطاسبلات ره اظلا تافال اريام اهلغتح
 ناشيو هنمز اها طور: هاو ع ممنؤا حنالوخ انرنضارتم هيلع حي يم .

 نانا ايردسيؤلو راو ةتيئاوملاب داو تلعن ككيذدع |
 5 عرس قة ٠فاهو 4 ١

 ليا هناي يطا 0 5 د دف اعاطزم توت د دامتعا مدع 1
 ضو عسر نحف اناٌو اون ةاصزهذرتخال فام داوم َساوتة خلا ةنع ا

 هج عفناَم هول هةيصعفاك ْ
 اواتتماتلَو ت تحلل تل ايدكر واود درع سانا نات يلو ترم ١

 -اظ قلب عالق خلاق يذالا وس ودوهسزم طالاَص

 لل زول نقتسا اوتو دا دوم ونن كدا تييعاناال ١ هزحاطاتت ١ كل

 صول ابو رال اي تشع هولا هلا كلف إعلن نمو َكلََو 0-0 ْ
 ل ا يلا هاوسسر ا ضمنا

 هاك ناكر

 فا



 يقلل لعام علا ةطولعتوو
 م هاك تاعاطلاو كبو ذ 3و

 . ةنوفعلل الوتس يملا نوت ه اتبع ةالاصيلق بشن ٠
 ْ , ةئطال اك ةءاطاذدك كلعفت ه اهنا هتداؤت تتيفا ةداَص

 | اطال نلعنب با ياطزع تاغ هر سءانوكاعناكزمإ ىو
 0 والغؤع لهب نيعلبالولائزو نيعدبا واو زدات ماكر كل انج يا هكون 3

 ظ «ترلاك هاته واف « راضا ةاّرماب

 | ةداعطلا د ا عزم اجا اغا نونمتفد زينل طر اذال عدا تح
 اونا شواوضيقو ايد د هلع ماركو طبون هداك عازل ْ

 اءككمتككرد ؛ولباضا كرت تبع هنعَع م للام روت اف يئدتيحيامم تلذزخم
 اناننن اللي ناك كدولة 1531 كيان ب

 انامل شمماك باص تاكو نرضالل اًماوتوكب هادو اد تكسو خس او كلذ نا

 ْ زج شلال ِنيتَو زحف اضانماببال انينانتنجا جير هنوكل هاج بعت هن اريج هاكانح |
 هدا عاتناو هللا عا كاَتسحا مل احلف : اهتطلغاذات هتفبو هطلاغتُو

 | الحا العمل اضو عياتتش ناودو 3 فقم نكت جاكنادهل ناك رزحاقوز دا |

 | عجالا ىلتسل ا دخاق ةعنعالاو ةيلصعم ع هرقيإالُو ءؤضاعف اضاركججل انه
 قاف جابر مدلج جز هم ل كل ْدِلَديَيَو ههدامينلا تلنولا اوني ناالا نيرضاخلا

 ريال يلاَع داش نارضن زا نخاه ايام! جل تكلذدج هيت هاتى وكلت

١ 

 لتعاوركسمنا اها مهناف سانل انه هلتفين مل ثاخل انهو رويال ندع ةشساحلا
 مالاهاز كل ذكمهبفاضا امارتنم حري هبحوؤ مهوجواوسبجبو ضال كلذ
دا ارسم هةينيجلا تالثلغاوتكس راهم انما عساتلاىف هينجل اى قو اثيإ

 ر

 ظ رول روحو ةيتيبصم هلي تنل ف ةنيضي دخل ابذركذيال نانينمولل |
 داك ناو اخن هللا همت نرلا تم اخ ١ سايس تحت ناكر رانوالا نقم 0

 ا 10 تالين تير تسال نرضاىلل لوميرس اند اياتضب دان جازم 0

 نع نعد اكد د3 ليم قيؤكيالا فرس احلا. دتوكلا اًمحاّص لخ ن ْ ارامل خرط

 دى اكو رم هلع بزك د5 و هرب ١ هنيرانل نسي ناو هةنالموؤدؤتح ةيبولا

 (رمتلناخ نيا لاَقَت خيل يسن توردرب ئل اذرل نع ةعاجص مرح اى اجت لطالب

 11 قزتفا احبج ن ونلاخحد ةي فلكر ولكي منهجا رز" دانّقلاَو تر

 ا 0 وع علا ةتدتا لرفال تن قاع هل تاق هداك حم هنا

 ْ لعام ادعاسيبوا نيش نيت مدح لكنا نوب رب نيد يمال

 فريَسنع "وعل اق هييططلا ةليكلا لا يرعؤرمشم عملا مو ءاخاوا ها ”ناكولو

 ا موز فماخماو داضو تحد ةذحو ةلك قطن وع م:مضاردينم لذ نا لفا ْ

 | كاف ماعماواعْن نزل اود الت نوعيطتسمالف هود عداك 2
 | انضلاتفف: هياظعتتا فة ساشا هرامجو تافؤبانيرللا

 م يل تو



 ا( ل1 ةراشاوراسو بلان «فرضا١ذاكام بع هاو عوف ذازعمانضفكك |||

 0 نعي ارعانو ةياك تا يلع ةحايجلا لها بج غنت هيداوما و ءاجنيزلا ١
 حسو ةؤاكع كبف نو دا دز تمص اذ مايعرلا ؟تلناي كيارعا تن ناثلاراَو ىلا ْ

 كنار ولا تاذكافإف نؤهركياؤ اك اًتوضل نم ةعاجنرعال يا هيا ون ْ
 فاك اَهراَصَوَح ةددانعل تق كلؤرس اننا هاتف هلخو هنببر انلاد تحاملا

 تتدراناوانضعكو ةذ اعد د ناك +تيد لت اندلاق 50 ها تكلا ودا
 اعلاه ضال وإنف الت كؤهش ١ذا وجدان انوتل انلئزغىرتم ال نإ اخاإب ا

 ١ رضإلل تقاتل كوكل اولاق:كحتماونأت اذارتما: هرخاق ]ذا ها 0ث عنع |
 ْ قا اممالالاق دق اييلذاف نيت تفس كاتم هئّسات زيوكيز فمهما امرا

 ونالت امو هةىفر را نت لزب ساذلا *هتعِااَختههاوتصر | ١
 ا 0 درسنا ملاح دج قو 0
 5 تلاع ابرهندرطلو يون ااهتلا هنعهتايياهفس ْ
 ظ اتوا دوج سلب تامل لع ةلعزم دورك تاوسف ؟ينؤر منع ط ير تويتلاغت تامه امو: ءا
 يوهم قضت كاد لا انهت تدل ومس ندا وتمت | ْ زق زي ال داجيد تلاهدحا وكر ردمؤ حلضا يلو سر ةاطاتملا نالت ١
 ٠ »ل مالا طك ناطاسلا 2 ردا ذاع ليها وماتت نكخمهدالو قميِش هشة ذنم ١

 ْ تام يكرم شرك تحتن حار ذاق نايل ا ضمد عتم ْ
 ا ١١اله ال ذا كيدسو هتف م دز شو قداّصدا لد دوعن 3 تئاظظو نها
 | نلزم وطي مهد ابظن تن ثلا [جحلل لاب هنا دكا
 ا 00 1مل عرتبوم تبت قو رص اكمانفلل اره يحال: 2
 ١ دافوس عاجل اقوول ٌراظ تاطلتما تاق اًمَوَّض نص تايد همسا ونجكذذ ١
 ١ كل ا ةلياوق :تاطلحل ل امم كا اجكحرذ قم ةداق ا
 ا تحاج تم مدل هداج جروب تكتفصَدَو تكدتظعاناهللوعئيراضرئاولا ّ
 0 ل تاكو تامؤتحمل ائداغملزي مو عرذ فاك تلقانا هال وفيت ْ
 ْ داياتف هسه تريم هبي نقب ع ك0 د
 | تقرحدتاطنلا ةسررللاةئارزختبكاعستلا في ْ
 ظ امال ناذاف فلل هاو افق. نر ئشف تلا ماظن اين يس
 ا ا ةرمؤ قرحاَم عيمج مافهولخاىاسراف هظفحز »فرح اّمعب باكل ْ
 ظ ا يملا ثبدحو ريتضاٍزِباَم نب جيس

 ظ م كاتو ةنامالثاف نص انفال تيهاشت انا ظ
 | جحو نظر هدوم :ةياكللرثرلل دنم هرازخسا ا ١ 0 ردو هاب تسلا دش للا نمو داكفلا
 ' ده م نق 2 مالاراننهارنع خب 9 دانا ماع

 || فدانا نجلن هاوعت تاغ انك هل هتف د !:ز بق قدك بخ هوطعمف



١ 

ْ 

 | لا ةاعدل اىرعطلا رتزجني دين ع انا كحو هدارغب هيماظملا ”ةتازخؤ وهوا:

 || زايج نرشعو هباَمزقو مج اتمكن مان ناكزحلا و امانمالا نا نديم |
 | بق هلكد ظل تارشلل هظفح مَدَعِ) عن احن اهمال انييسزبر خص نايشز هانم لاق

 ا: اوتار دخل هتدا وهل 3ؤ هتحلا نها رغدنم ةزوس فزت ذاق دا سنك طوبا
 |تحع اهلؤجن ككوذ اشلاءانال اكلك .ةزجل وانه هلظطحالا اتبع مال ناكت
 وفيذاكغ ا هنع ده اود تلاظدان عز ءانورو :كلذرش هحييندو ظفاتخ |
 ١ كوهدماتال احسن! ثيل ناكو هَباانَحس ارحب نينا كك تزقوكتعيشول
 | العلا هلع حض تالعملا جا اًهظناف ؛وهتش بكره دئسو ام ىددٌصْقاَس تنكو |
 | ةرطفإل انخع مهكتن 1 َنالاَو مانركذ نيزلااكيحلا نس كلرتع اجو

 هللا»تيذبد ه.تفاود هيلع شعب يزل ءلعَومم كلددج هكمؤتاف ةسعبؤ |

 كله »4 هه نأ موجع 7 7 ١> ١

 ان كل ذلوسف يور نزوح تحن هرئادوا لب لاول هن حرّ نه عيطة

 ايزكييارصشلا هذا حد زملاكنمو ”بنكو ةذدجرمولخيإال بلاغ ١

 ْ ء سلا ضعاف هاشم هن داع انيل جرط ا تحد تقزمواتأ عامئز كا ظ

 دا ةناقتس ارت نلاو رتخندال |نمنلل ابا شل انايلاغن هندا دعت سلا وول كح

 ا يكتتو "اريج زبن اعرقو مم نما دج ناكل عفاشنملا مامال ادت قاطلل هانزج

 | رقد فالا ةزشتع علك اطنختاكو در اندالا نبارك نا كرما نيتااؤتن يشل

 | صاومل إي عدتيس تعمتو ل لباب كتفي ع كت دل انهو اير جان
 رظناو هلثباقيلا هلع زفاك د ريلف ىلا هننترص رب جز ا دازانشل ويب هنا هجي

 ,ّيلل غلببال لوم ىرطل رم :ثومتو هرنعا مل تبا ؤنولذ كل 3ع دان اهتؤ هيلع
 بار ديس اكو ةدبع تض نر زن ايهاز ثّزاصنلا الا لاكن امام
 ماعلا جر حانت العر يبوح وصلا جاتني الكل لون ل وجسملا
 « «تلاملاعلا بر هديروماو ئهشنناء طا تور حزم انس فرجا زم نارتفلا

 ككل افلا محن ااه. د

 دم هءاسشالاضقب واط ال لاقت هدا كشس كل هادا 0 هني الا عم
 |اتماكحبلل تحت اك اهرب وتضيوتتتفا ادكاكل ذدجن غ كلذ قرضتسا ال نا حم ا _- . ٠ : 3 | 42 03 4 ٠ 0 ٠

 دالك تللذ ذاضارمرتتضلا | طع كثيف لغو وه رضطجد حمم ا اهثنرونم ارم

 نكاف طياغ ةجار نمليطأ ةلز تبارام هْنَعلْوْمي كدت حس نمل اذن

 يحج اسقهتم جرام ةزخار نئاني هلع عه كلذ حرف از حام

 تيم ويلا كح لؤي هد هنداوي اشنا منهل ناكو هنا ب
 ارؤنالتلا ذكحرلل) عرؤتسلل هدا اككيإ كنها كسب نا دب اتالذكن

1 

 | مهلصإخ تادوعزنوذرجينت كميل ٍنرضاخ ااغناف اتصياز* هزلا ثن

 هدا ءاخ ماو عويس ناكر قنا هاو اتطانا كان حرا ل ويضزع
 | «تاوكياقف ناتض'كعرم# ةان تالا مزق كاكا اتت اراد ادم
 | لا حبم بيس اقن هتدازم ورع كى رتناقن كاضتنز لعدن اهئيلزت

 | خلا و)+ةايل ل تظ اءالولاحرنمت يللا وو رنا كس
 اهمها



 الطالع تنم تكن هدانا اف كانتا )قر حلا كير ماذ الي نراه اخاناكم |
 ٠ْ تيلالذا كمي نفل ثم اتنين“ دهسا دال م |

 اعكاف انتا اَعن شدا ميال كف هرجع شادمجن اكزفالا تاغاطإ تعاملوا ١|

 | هضوركار» ىرطاز» هبانو اجاذك مدمن فش مقاكزرصو مماظمواجؤ لان عماوم ْ
 6 اييرانالا هينا جانتي ككل ذناف مه دك ايداوخج نا اىوخ ةغاطلا“ قف دهعزلا»ل ا

 ظ هب رشه نالجوزع هتحابا تلي ةرتعرحز مارش ةحريج ندرح برصا نط تيرتس ناك ٠ْ
 ال واخ اهب حئامؤلا تاذضلا جيجنا هيدوكم قرص حالدب روصو
 ا اريغالزم اكن قطا ا 00 اي“ .ياخبذأ اتحد وللا ا

 ١ 2 وطن وب اخمزاف ىروضصحف

 دا دا كوالا 2 ذا هرمغبت اياها جبت ةرذا|
 نملة قيما ا 9 0 هدحؤ هتدااطعإب نيرا جان“ ا

 ١  0 1ةمد 0 اؤيضيفيإ 0 ذأ 2 00

 0 ا ول و نانَس 0 ا 8

 | هتدفنو .زعذالاعب تن ن تمل لس نلا حد حرمته اذن سو تاتا ١
 | حداد حتر ل ”نايبم ضو ين ١حرللا تحب قضت كل مرش انني ناكتان ا

 | نضطشملاب افلا دقت دْيَسْناكَو «كلدإ ذل دوج يحال ةنسايييدغشوا |
 00 انا حمانا, لل وزال ويب لوطي نع إنك ا

 اطزضانم ةمدعل مو طيبه حرا نال ععيب دا دامو طرضلا*“:)واكدولالا هالو ١

 د ا. ريس ايس «قيتاراشلا هيب ١
 8 . دكمإ !ىندردا نمو ا

 :ةالطو ةشاشيإ ! طاقر 7 هح دحام خشعتسا ذا ضهركبزم حرط قذف وم ْ

 ْ يدا دابر انا هيِفَذ فراعوع ونجل ةسا بلان حرمت د دوو هجحّولا ْ

 ْ شاو نهكبم حملة شبام قمرك نينوو هيهاو |
 0 111 ماك تهو سنع ِ ايائسانلل نضل 0 ا ١

 ْ /يسوزحاو انفعال نامل انه داتا انمزد حانت :راَرَجلادْوْشُخَو 2

 0 اع ارض انّكاف نادلاوه افالم نالت اضنل نم تور اا ءهيظع ا

 1 هنعك فليم عبو كتحيإ ذي ففحخو هدنعدلاخيماخرورتماو حرملاهدمأ

1 
 0 دعم نعدؤرخني نوؤداكنا/م السانك ولف ان از«نتافريد وهام كلن ٍ

 عنوجرتبنزنسو موصحب نع زن اس نوكيا كامات نافعا
 هتملاو ناخد املا كفن طم خبط تاج نسل ارح ا

 يي هانم نةبرررل ني ين ضح نيب [لخو نءاضلار اعل تحالف ا
 دا رشمو وحلا عشانه قدورة اعتتل تفاعلو اف 0 ةوعد

 ندلاجلا جاور مدح رمح ناللع كاعركلاو هبلجم نائانهازيجش رع د

7 



 ا وفرنا نار انارة ناك بو نراك اطل عجم تنقولاو 7 :حداشلالخبو
 0 "تصورا حلات :ليطا لعنه انينفب ام اصمت مطج اكمل ل انهن آكاذا
 ظ | ٍةِدِط يغيب بنز تركت هرماخ ب زكيبإل لهل اناكا ذا« دركلا ةياغتلدكهيلولا
 | انحلت ضد اكمل خفت كي لغريإل ذا هتنسل خم يذاتنزمدل معاك ةجقرن حنا

 | هورع حرم حامّسع ةوفاؤنرجا ذا هناك دمار جر ص داري فنا اوم امرك ذ

 ظ .ثيازمرغحت هذ اندكو هئجل د نيبال ضهارخ ا عم تردزحتذر توكسلا هلاّو حال اذ
 ظن نح هنلع نيرل )تضع ريتك ور عدس ف ةرواول هنبِلَع نيركتللا
 ظ تاكو هَساِنهَوماقو نيبلا ضنا يتيم وتشل كلذراكالاز هنضملإ

 | لومي ةرمهتعتسو < ةزساييلا نت حزمانهو "دنع تن اكؤلا ةإ

 | موارتجم كدي هه < دي طيموم انهت ار تطل رمل خ٠: |
 ْ 16 «لانمتلا ناكر طل ا هن وو هحرمزد ةراكل اضنفحح بيوتا هناق مياؤرزم ا

 ' انفو لاح ندا كننا كلذ العروب هينابو هدب نامل جوشو ات ذا هل غشا ْ

 هترشنسلا تاىاوعزلا جبن ع مؤنس خاببشمال اري ع كلشزمالا هنئاَر ماسدال ناخ ١
 ا اعلا ملل نذل اذ خاببشلالا نهرا ةطكس وريح هز ضحل لا ؤزما بنج اموا

 | اسود افائتوابر مكن اعارم ال اغ هشرالزف ال اًديملاغن هنها ذا نعال قا انهدحخا

 نسل عيضرك ترص ماقنمإ ايان هتان تلخدزئو :نارنرمَخ كلذداسجي |

 ا فيلاغلاو 'ىكساتن ترمو هزيناواسعل ورع ابجع 10 اكماجاو

 | دصائ ل هله اف باع ضكيزعجف سيحل اعزد 0
 ْ نوازكا3 لؤش اف قاد اص تنال ومب بيشه هلماد نحب 2 ا

 | اضن ناًصختن نايل خفدامكو متي ع داسسا ا
 انكوانككدمرعزف لوم انوا نايل قودوتفيسانل ار اضع وسل اهلا وسلب نركز
 ْ حصو انَصِرُع هّتشذاو دقو دحام ةةنمانضاال ثاملاخز هدا ا اى

 ادلع طف اذ ىذاب هنه«ثكمنا لا ال ف هيه قادضا داك كل ذدعب + منن 0

 | تلك هيلااولذغل ءوسل اب هثليافو مف ملفدسوللا معان او هنعيلا اجل الذ
 ١ ١ قاخلا و تكنعلذن كيلا لافننَمَم كيلع# ا

 |لا بر هد كج لاف هلكتملا ةداازهشا هيلو 0 ام ةوالاخا

 5 نامرلا انهو هناوحائب كوع وسم هيا 0 ةز دابا مَع ْ

 | طورعت فل اه شانتختسلال نعد تحن تيطظولا تلا تناك مرد« كما ضنا ظ
 ن قريع هيحاماهنخا هنا كل دادشي انل نيني اذا ”تلل ذريغرا تففاولا ْ

 | قمحلوو امال ادشا هيلعيكتت كارت رزتسو جونو نلايكربل
 الكمي للك حتسوا هيل راس عسل ذا انسحا ولان ؤضن ام |
 ْ يداوم ٌداف نايا ايدعإ هك2 هةجبوشلا جياطإل يكتمل 0
 هذه ان كلذاشمؤ ح ةنيشدا نا الولف ةئبرشملاب كتمان

 ايس بادو ردا اكباح 26 يدل "كي ل نووكتال نركلل وهذا ٍ
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 هرحزو هاَر ول َسرافرسو نم نرخارهؤنل اهنعلزنب ترسل انف طوع عسب اضختنأصإ اذ
 يمان ديلذلاب هيلعإ ل5 انرلاتمج تو وو راحو الا ءوسؤم وزهور ارشنا |

 1ضودازخالا هيض عضل ءافااسنر ا ىلا وبصفة ةلحإو همجَرَو نايل

 محلا ةيلط ناكرو هش: مالكوا هدرا هنتلا جود اانا سانا يكب
 رساكالاو دا انم ميغنانإل ادد ”تارتختو ناار : نيعسؤتم وم اًنانامزلا 2

 و م 1 ا جت هل

 انزخإل ارم هركليز لا تانحوم ةنسحم) دينا موجلار .اككل ار اضم اخؤيطم

 ١ رماؤمال نحل صم ءات لاف اكو وفساد كقن زعل حلا زةيإ انمار اراكازم ١

 ْ انا نسحارعْناملْوفتو وو يعج طع اظرعركتت ناؤغاا كاياف”هنم هيلع ا
 [مالاسسال وخال ثحارلاَو هنا يح وبسم تلا ذ ناك رد لان رضا ةغانف“ |

 عاب مدنع دلوع املا خرط انج ميشلان اًتفِطنفَو م ”ةلعافدع ١

 ظ | ها ل ءرارحا زق بطلا لانفف طرح ازم اذ ظتبوص ١
 نرعوبا خش ها ىوحال اصمم اًيندنما هةاولسرانكو الخدم عر كك هنا |
 0-5 دجال ادخار كال الا داياشم بلان الذ زم هبات نيت.
 ْ تلات ناكر دلع نا يمدد املا عيبرل إيلا عيش انيلن وكت نيفراحلاداكازم |
 | رالؤ جيبالاول١ مشل لاق قف ."اخ اسفر ع رب رسم معلا لاا ياعتو انو كَ

 هنيرطلات ”ىةشنارع ان داكار راكم تايلف تالظن الاه اهي متقن ةزيوسس كل يش |

 : .ىن طعما انهلدانماصو  ءيلاعاج ١
 | ىذلا 00 هئرخونلارب هلا قس ابسزتح ا
 كرصواناف دج هلمؤشدابأت وا ةنؤاشم هل لوف اخاب كال نو ميارجحو صلت بل اغ | اغا
 هتاف امدح انام ماك نالؤ ههنفمل هراثنح يزال ريمالام اهطزملكان ناوجاإت |

 اكح جدا معاز نال 4 نم ززخل ايم هيا نمر نفتعا خاف مز0 فتيل دل اهلوعؤبلا |

 هو خم هنمرل خا حاضدعما ذاوؤح جاكار اهرةمناف جهز يظاماالا | '
 مهنسار ايس ناريعز روح هتمطاوزخا نّورشابملا هعسو وعم هنم هل نخارتمالا |
 ِْ اتاي قل مالا تاق رنج واش خلف انكنا اعسال امارحلكإب ةناوااطألب |
 انساك قرش ”ناعانشلائ انهدازجرتيصم همائلعزبلكانال اتيحاَضااَّنِدَو وفرحه تن |

 ف دوق "مجرما كللؤلانا حارا: ن إال تيللا هدم تلظامملا هيلقلت خو |
 ا مع رص عاضاو انااا خلل كلذلش تتيكرت د :دؤضتلازع حاتضالإبا ذو ءابالفإ|

 ] قصدي لكنت كلل ذل ةاناعنالا هبيلف دونما قا ابن انف دوت كذلك بلاثلاك |

 | ةؤفنو وكرم هبل حان مكنوكنعَو لما لغتتخا مدخل ن ِواْوَِو لاوس نعي
 ْ اني المل نتن فضل اثم هتاف نم عيت هل بلك قير اواي عاكناكر

 أ مو عنتيل وامتد نامل اذه +تفؤع زهاب اطو تسلا عسا ارانم
 ْ قل اكول انين نوع هيض ءاابع كبل دن ندا ير ابرسجيام عيبجال
 ظ هوتيل ازتفمعاتلا نوكيتة ومال اًصرماتلا هامحولَو بكا دكت نمل تضع! !مونيد
 1 222 زاف اهي موسالَو هفيظولا تشل جات انننع هنِلعوَشملاو ه دوابرتوميام

 | رهان اخو عرتشلا» هاا لع هفيطظولا تلف طاع 300 كارزكاو هلاَيعَو دل اح ةنتنس ١



 ١ ع زخم ءاممام عزي ةناكربمتاتهتش يوافالإف ثلا رخل اعاد شلاش ا

 رومنللا رهط هدفك اوموادمافطرملكالاَو كابات كإبا هللوفا تاتبراف هي 0 ا

 اتعاتنا ناكل اا كنع تمي كلانا لاس لك لجتفنال ناب كيبصوا تشن اكل تننكو
 ثطعاذا خالولا ذا اييسنو اهي كنها هراتالإهتاقرحلع اذوخ هيلا عم هدؤلعتبب

 ه«تفيزعي اردت الكباب هكر ع نا ةركمل الاذكار طا هارحانا

 الو هتيضملا هنّهذ رانلا لولو "تا وفظ كاد ايهما تحال وماعاد
 | زبزعملا خلا لع تلالّؤهااماتبكو كيان هندالع حالارجاؤ كرب غر حال اهرمااكت

 ْ دكيبايز ناثلاك ها هته ني دارا رحال هحئاص لذي د دظعاَو نالاذ اضلار سلا ْ

 هلصلإ ْييلافلا تن اكل اوا ٍضيالاطلا !برتلا خش نضت فيكَ وينو ةلك ضلع
 هلداؤ حااضِب اهو لنه لعب دكب كالؤرتيل3َ باك كلذ ةرمانلا عطيه

 رك باحر ب ةدلإ تاضيبزا هتلالاعا فانا لْوفااَس ارثيكو «هتيجز اع زبارعو |

 رثخب زا هلخيد مث هاضعرم ةيتهلا مود ه هامصح هنعوضربو هنيلع بوت كلذ
 كوخيدوملا را انم عفو ىل ةليظلا ازم دولا راضنملا قف لوس انانّدكو ؟بداحح

 هنطانا امظنرل هد نذف ال اًواؤنومت نإ! ٍتفرسيمالاسسا عوفود اللا يشن اربال تدي

 تلا ٠ تيما هاتر هسرَلَو « نيرداكلا ىلع هنسرح |

 لع هيلاقتدسا وكخا اهو .
 ٍ لاق نيدو ليا انكي ايكو ضرع دحالفاتد اوافوادغواوكخيمَنَع |

 | نم هْوَح اسهل اَتَن ندا اةيخف هنبايرلا ةيامجلا وع تخْيح ايزل ف انما هاري هله
 ْ | ضم وذؤذا هك تيكفاَدت نيل نيبؤمعاور ضو لتطتنشملاَق يضاملايف ذتتابحلاا

 متطلال اكول كن ةاهرضجز مريخ مدل "كالو اعد ناكتاث هان اناس نمل
 ْ ناعم ناصر ةجبجلازع هن اس تيكن مب هلا تفحداو اق كرك مزن

 ْ بع نع اسؤلا ننلل تع هتهؤ منفنزذو *ةهع افاضيا تانكمر هي ْ

 ْ نون ذوملانلذٍنلرَِمَو هيلع مند لص هلؤسرل مثلا ض انماركك نسما نفاذ
 ادد اهشتل !تمّزعن اوال لا لتؤد هايل ديكان 0 هلع اتبهخ اعاد ليللا ماوثر ١

 هننرجرص اول عود تيس ناكدذاو تدادنعل دفنا انعدام قننعب مامادح 1

 لح وزع نامارززمالوهذ اوت َومارككملا نإَعملاغن هند نيركان لاو نبن ذولا مركب ١

 ْ اوع دز ماك هند دس مارت :ادحّووصر ابرادالا + 0 ْ
 ْ ١ دالوهناكد هذ ياةيوغ اجو تقلا ةزدؤ داَعُر مهاذايذلاذ ناكابعرو هيلع ١

 | دج + ةزخت ماتت داي وش اولنفدارؤع هريلاصت نْن ذولا نمدحا كتم كن
 ١ ارتحل اوللاغن نا كان! لقت عرحا ةزه تقسو إو عياشيلاركيفدنغ ضف داتحالاا
 | طرعشساو ةزضتيلطامالمه عز ماض او شافو بابو :نةومزمدجاتملا ماد |
 ظ رشلاكهضاو قح هحرافد هرخلا نم تت هدعيزل الع اهيوخ درت يباغت هنا ةزيضحتي |

 ١ ون الحا نمن كن ريل ات اًمواَو هاتف ام َىَرَعَملاََن هدا ةزضح ل هازه ناكنش 1

 ْ ةزماتزكت ذو 0
 1 كا اف تقف ىذ ومنع |



 افلا نك لكو يو 1/41 ت25 قالوا هذ تخت جل ذزاكالتح ا ا
 ١ بهز :هروصوم قيل حقلنالكت اصاب نوضح ردت الذ باذخ مْدطا نالِنف ا

 ْ كلولئلذلاال خلاف ازذاعاف :هلرامرتم انو هةر لانذال ثمنا فش ايننو ا

 | ى سزتحاف تال ادنع ملاوي الها اوضرتح اًهّولَخْدولَذ ةَرْضَح ههوخد مرجل ا
 | ةئاكؤ 5ك وهاككللل اهيقتت هنؤمركأت تويدوبا هدر هدب فة وقال ةداراؤل |
 | ارتحل مرح ةيالواوطجس انملانا ول دؤنئرف َولس عش ن اكو هايبندلاكولم ١
 ا ٍُى و ل ١ناطيش قرم بايب اكدذ قيادو و32 نفث وزن اناؤطن مهو والام 0

 | ءاشاملا ةءاك زم زير لذة رور طرز ةنجييذ هيجان مالكا انه
 ا احاؤرخن امال اففرتم اناو ةظلن غشلا هلم جان ضو ضر زولاوع ١
 | ٍشاوؤرب ضو اكديجاب تتيجراّصو همك خشم هلماشف لعد اشن ايل اوهتتهن أذ 0
 ا كاذهسوام تتوهيلعمندا قص هندالؤسر ةنمازمانا هللة ناحتاناوةهظعا
 0 نزيك ايإف ”نيبما هلو اشر رتتج هند هنداف جالك جشم اتا زم تكيف ميكا ٠ْ

 : .ت زله اب امر هسسروؤلو ه لاشن هند انمارك اتركذرمماب احا

 عوج فته ندارم امد -[
 ْ 7 اناو جوها مماكح نع طين فاالؤ داراخصوارابكتاَمزلاادَه اصف حيد ْ

 : 22 اثما نمو ينم اظن :اهنايإحو «ماكل' كندا !ويذلا تاطلشما حمايماو | | يجزي اخلازرلاةيب عمات ةفج منك مدنعيرالب منسي عيناك

 ] 01 0 ا اا اب يقل :اناكايتدلت |
 | كو والخ فرن مصعب هلكت امه ا ونمارلا تنيك ءلزعرادشايلو 3
 | هت عاط تلطعزماضن!الا فاو نر ورضا «ذات خفت انساف اناضانن قاطلسلا |
 ْ رصم أنظف ضم عجب لاق لادم ن انتحال ةدِضامْلَع ْ
 | ةفذاكذلا ةفنحيو شرم امال ازعات لبو مص اكد يلقن غانا مسدود | ١
 ا هد كلا وضع رشم تضعي ءوررق هداك ارض نو 0 ناكن5لرعؤئتماك |
 | نات اهامعلاَقَت هاد امو يضعان مانام ان طشم الا دومه او ذانشغلا |
 | مسن ماك تل لجل قاانم كلاود ها خاانضئاخاياش ةذكزيج ٍْ
 اج 2 نجا ىهد يممارخلا نبا َناَمّو نعلطإت كلو تؤ اًفلاسواف ضني !ٍ
 سروغ الاف مضعازم خفت كل ناكذاو زهيد لاطفط اجايع تقف 0 ْ
 ل ونا خف ام لعمل ناما هانح اًمدساخلا امض مع هنن ولوج ا

 ١ وزمان ينات دنهل افجي اناج دنا ضاخ نفع نبا ذع نول ١١

ْ 
 ةهحاتلاتماند لارا همن اوض الاهدل تلق راكالا هناغد هنلعت ترك ا

 | صن ,لهماكحل تراس فتن تكن ل. كلت كت طعاتضل الغ ثنو ١
 ١ 0و تدريبا كات ومهند ا خيرسانلإلع كل تثتؤءلا فون ابعد كَل ١
 رو ل « تانورتحتتت افلا ناري ا 0 ٍ 1

 ٌْ عما ادن: ا هاو
 نايف اداعت :ظعالامانمالاوا خش دوغلو 0

 ' لزب



 1 0 ةطاض يبدا ناموا يات :ريهضا زنا خف ناو «امنفحب ا هافيتعاماينتلدب |

 *ططحول ماتمالا زال نقؤعذاكوءاتطةن اين اًمرحو بدل معاون :نطابلا

 ١ اهيلاتت امل ةعبلخ نا ةفضحو امامنا |عجافو نمو هامءارض و رضا رجب رّيعس 5

 | لاقد واعرف ءةنضول ضمنه نانسالا حزم جد اكل ردا نعل يللا ايف هنذبا هثلاَس |

 لعبا فؤ نمو بيؤلاب نخل كاز اينفلا عنمو امانافاداخءعكل نعإتس

 أمكن نايمه لاز هرعت: 4 هدالواراّضو هسح امل جاك ناربدجزما ١

 | نا ناجل الاقف يرممإييَو تالاخا نا هته اتحمل مف كيذنؤكا نو كال هاينع |

 1 نال كنم كلذؤلا 7 عج نال اىر' هيلا لذ هنعاط كمان ال د رئاط جالا

 منتقنو هد دانا اال 1 خاف نمٌداعاف قالة طرالو يذلا هم اذار ز مكارم |
 ١ تالا جر هدنلاو 0 انها صاب يدل هه قلذملا دكوحلا ١

 | اع مجالات دنيا - نةاتيمو :

 أ يانا ةسل دل زج كيس مر جوك كيك لازم ضلحلا ةيدظ ميما ْ
 ١ معاشا حماوهِداَتَت نا هيَهرَم حران خدي هعاتتاو دذشت عميد انباهسمانمانائايك |

 | يوولل] يف كال 4 املا +نيليعظلغاف مكان ام[ ضيعت حم تي داوووم ازعل ند نفت ١

 ا هماَما عم بدال اكدتسيَدالا فاما يش مان لاقت كلدؤن

 ا ٠ :تيييلاعلا تر هدير لا ّ م 2

 ْ لتراداسبنوش هبل افوعداوت 0 0 انمواتاتح ١ ا
 ْ ليفشف نلاؤ هوابينذاو هديت تلف تاكائ رم ةتادييم وكب |
 | نا مس اكمو نيرؤنملل ةنمراًعزمز اللا هنهؤ انعقد «فورملا ٍهبرخلنت ا
 اوي قري كيا فوضت هانم هيف طا اد |

 ا ضعربكللا تر ,ويممللا نمو فاذلل رج عاود زهد للي هوعز» يذلا كا نماجش ْ

 نشع د خإبواشنملا ةلكاق نيساكملاو لطي جيب نم عرعر نان نزلا اثنا |
 | هدذخإب نا نيييعرؤمل اعنف ةنتشلا ةرازحلاو دك ١
 نين ذوت وب تراوللنا نم تنل عج نعام اًمّر”هطساوالاروا ةلكساوب |
 8 اوم انهل امد رصم :كاج الدال نشل زا نيل بانغزيشلا تديعا ١

 | راكب طجل موكل نم انيشاض نمش. لائم ساما كن انما كال ند لينا نتاع
 / ريع نمار جبل نمل ءاتحبو وس طاؤر حدا ازد | ٍ
 همازحال نامزات مذا ميا هرامحئرشو ةمجات نك رول جراف |

 5 تا 0 : 2تاايل ا

 | ةيكنااخا 5 رمان اخولذإل ةال 0 0 2 اتم داش هس

 ١ قئيبب تكانت فذ اك اص تدك اق لإ صر يع رتعثناال ثحْنمزمال نرنغيإ اكلاص ا |

 | | هيرو تضا اهو خلطاول ةدال مرشماو امإرح تاكا ةطاص رف تكذاو انماكط |

 / |رنواخعرلو يمبدالع تب اهرأب داش ية عت راهن نإ قال خا



 ضروس لر* ماكطنو دال ل ناك ناز ءءاحلمزبؤكاناتحانالؤ نبل تضم خاناك ْ

 || :ه تجب ةلزؤو تقف اذازوسز كلزلزتزال تحانال لانغف امزوب قرت اهدل تاطق ١
 اللام ا م هيلا ناسصال امنع اعراو هلال ١

 هرينس ١ةمانشسال اع موال وعر زفاأل اناو ياما جراتصلا مادام خاف ا

 1 يملا ىلابر ههرجلا) » ناجالان هل هين لافرما اذه ١
 0 هو عوبلإ فن هازماعو ل
 ب هدربيطلذا مال تاور انلا درج نيران هارتض زم تربك بسم حاجز جك هع |

 ظ 0ايام هيفا داكبإل افا نك ملا ذل امتينال دالح
 مدان لال كيه ئطزمكالا تزن عزلاف هديت ورا مّرجتالو هيوم |
 نيم عيا هنبري ايينمل لكاءنمنا «ةوحمو» اب اييتمصوططعا ام خاض! هنمرسانلا ْ
 نتي اوم املا لن دك لج وع ته طابع حطم ناك فو *هاينرن اسيلكإب |
 و درزن انالد نادل إنِنن تالذزُل نمدل ايو وه نْؤْمنُو شانل ارو ديلا ا
 ١زخنريإلالا عر ل هرارهإ تشع ال انفذ هدرأ دامعإ عن ضاو هدا هحبتحإت ٍْ

 نضرب اهلكازمإل حاز ًمإلل و لتبطلاب اينراال نال هتلاوداف م امادائ

 ١ اقوه اياذرجول للتي يل ارد درج هلا ارسال نمت ناسنظو قمنا |
 ١ ىعداولا رمال اكرم نبت هنملكال اابجح لرصوحلا اهتم نهزموتكوا ساو |

 | منسم تبل نام )النه رٌسضفزم هله بز زه]فرصاانَعو ةنملكال اهلا سانلا 0

ْ 
 وزر ءلظلاد 15 /ولا لامس و كل دو هماوط نالا 2 داب ناهز
١1 

 | ضر ورانا ضب نآق بيزو هاف كرش اوم احلا بسس اند 'نطاون لطم هيلا سانلا |
 | اتطلع دوش غب الو شم ايت ماحتنمال اح تلكار تلا ريخ ليلا |

 ا اع داظم ارتاح بج بتحنال هيدا همر صاوح يدعو نس ناكزفد هزشنلا جاحْنارم | ا

 مردإل 00 ا زان م ايعرش اهسسكملنا طعن االا هماخاتإلا | ا |
 ْ تيك لاو هلةذرخفؤاردوتردطع يضر اكلم لك مل بارما |
 ١" :تزؤواكاشاتلا ذا نمر مخ ترحل زوو تدب لك مر ماع زم لككن |

 ] وفرط نواجن نيل جيانمل وعلاؤسأو 2ك نو 0 ا ١ ا دب
 | امنوا يمطعماة قو :عسب اك اسرع از راال لسع ائرٌعاوكر خلف

 ٠ ا يدر حاطط زمدارا نمو ايورش متل ذزؤم تزحاذ ىو اولد

 ١ زمر رانا يل هزيدد كاب هنوكف رجس نا حبانصلاق اللاب امك زع | |
 ] | ا هلحوو لاو ورمانالا هٌرورعاٌرابرهاظتنلا نّيحاضلا تافص جيجرم

 | لل هماقطزعل ايايطذ ارا وم هل غرا هطانزم 1ك ندذ احتل ذر رطب أَن انجل |
 تافصزم دولا ذا ةدانظاو هند دلحال هجاطم لان ”جاذمناف هتلذؤ ١صللين 1

 | اصول ناسا واكمل بالاك اقف نلوم هلل جالو ديلان كارت يجالا |

 كتان اللام اعطدحاللكاذا تحال لين هتلادعك نيرهاك تا خاناكو |
 | حاضلإف هدا عار تعتز ابوخل ياو و ثّبَج جتش اناكو الكام اعطلا |

 ا تاقذ هيلا غدانا عيمما عطرك اند ماكطلك اند عانش الل باب انممل تاطف نا دل

 منايا



 ١ قطناصو يضل غر كلب انياب عجسضإت ان قلوب جا 5 واع 0 هدم ا ا

 | دج خو طج امنع ونتي و داما سانل اوعيَبَو ليلك اراه لجو هجر وي ١
 ةدادمظف لاصونا نط تكذافنو زرت نلَحو ندع هبرتكو 0 ْ

 ظ نطولات در نيرللو ه ب0 تلاد ءكاَقلَسَحَي نما هنيريكاذ يمت د

 ظ عربا قت فا حي ااسمو
 رشها عباد يااغلو 0 اعدل ا دو نلام اتم رمزكل نمو امح ١

 | كلذ نوكحاّضاَو ةنانيفناغ لحلو ةمالاتلل ذزم ابين تاكأ اقتإننغساداَو
 ميحاضملك طر زنلاماقاعتلد ءاليلاغةيشلا زم دلما اطال ذاب قبلبإل
 | رَدْنااَرِع وعي 7 هنصِبرَم هذا عش نا هب هدد تقد هما ١ناضعالا

 عت در داكوا هجزخنك مام تيجان هب جزخخ كن اهاو هزحود لو ابشن هزيل
  !ةهلناف اهشكرم ذا ادد نااهتسال تي داحالا هب تت كة ماكل
 ْ الفتك ةدعاكرضاكلل لاوس اهيال لجل“ ةمامنن انس تم

 ا >ابشمالا ياسو تلف دق 5ءانبشن ؟ نيل اخ ْ

 | مطوع اا از ر ةان اظل ارءاتينن اتت لنك |
 | نيلكألاب هشفم وم زءاولاةد احنه نزكت اخر نممرعبكر ككل از

 | كِرامدرَواَماَماَ *درطلا هنود نم جال هناخ هرم وتضع راف هارملسكا
 | تواكإن طارمارادملا ةنعم ميلك هياقص اب به: ناكر تتو هنلعدنداييتصمنها
 ١ هل كلم الاف املك تنال ارت ايه ده ه2 الومم لد زافل انتقل ْ

 | قصحتناف اهات و نزع هند ص ةفزر نم نؤاكإب ىفاخلا عبو طلاّضإلاب |
 ١ حساول ارجل ىطاماو ههه اف لسيو هنلعمند تحضن باص ام لوانت نم |

 ْ ا ةنداكزموتبإ ام خط هيف تلكتلا هِحاَصَعْىلاْخل'ثاف
 ْ نوخا ثنو نيهان اَو ناتماكتنللا ماعز لكل انع عراشلا ناهس دقو هنفاط |

 ا تجماتب .اًمصرخا يبت درعا م 0 ىلا اباذان نورا ماورد اباوّرَتَم |
 ْ ني نهم تورز كدت ايراد كل كلاغغزءاماكظالغ |

 ْ | عمار كلذدىب ذداؤخ دبارحاشت هل امركم اىظاحلذإةفوحاف |
 | انماط افطاخاَ قو اعف نداذما ام زمزنك تدائماىطت اك ومي اناا ضع

 | ميغ ادرطه انماولعاماولعابعر 3: تالّدك هز خاف للا لح اعزدرتتهاماخخد عجل
 | توزن شانل كيوم انوحخمل نتلكتم نزال اًوولو كسويتلاو ْ
 ] ماهنمرو فز او مج زارا ننيالا د امزهكل ذ ناكابترو بزل اهل نوعلطَتَو ١
 ْ هنطب تلخدةقل لع قتةفز لق اهل اف ءاعرتش كل ذل شم مف ميلورسلو نذا |
 ا دنع: واي سونلا أكاد ترشهنا عرؤنل خبال كلدكو ةمىفارعنضبنإ!ْنن |

 ْ انشر نيازي ركنا ملل ذك اذ: تلذ نون تيل ناكناَنفدلا

 دقو .نعشلا فيرجع مانو حيل ارسل اماسطمؤالو كلذذ جراف
 ] « نيماتإ 3 مهببع :ديااَعت شافازكلا ,ماكطنهلكألا ود اتناوحاض جهلنا ١

 ١ اذعلا اماعطنماكإب ىبلخمنا :رَ هلزم قبلبأل لون نبل لتقف خا تحمس 1



 (داكو اودع تين اكان و ل نال .زات تيارا كل ريغ كر ظلال فلا نجلا زم | :
 ا انرنامواخل |يع نيلرتفال ق اتخيل ةيهادلاو 'نيزدلا ةرشز ممم لا وف طز ْ

 | رهتطات ءلخاعاكل كلذ هنورهاتسو كل ذ نوعا, يللا لهاَورمامطلا ضب ْ

 ا يكل وسلا دنت كلذؤ امو الون وزطاؤ تبلل ها ةكراشتؤم ١

 0 :هنمكتنشلا اذارجلد ادتتيلكم مازنكمداؤنو نتضولةلدم ا

 وءدلإبا م”ءاترككاتجلكال او يخل ايلإباذ ”يينمارهتلا تي ابر تملا |
 ندعو ل نكلهلا ا

 ٍ ير ناين اقبل وهل اباجئذلا عيطنضا محط كال مدحت
 ظ يلو زكر هل اذن تاياخن هندال يجنب اهنت 0 ماا
 ا مها نو كلذ سنع عز للسَسَو 200 :اهنل ةباجالا ثا راد نع بيب ةقلزو |

 ْ 0 د دي ةرشوسافن |

 | ومو ناوموا عؤبس الغل اوما هةفلكلا امتسنالا كلج ذمزملكإَب نا ورمل ١
 ا 5 «٠ نتبمل اكل ؛ ير هدرّلاو * كلذ

 6 نعله ههارم امنمو 4
 | هو كدئل' حس هيجاص)طاَيومو الاَحايْيدةيْلَع نا تاتا زلال نوتات

 ا | تدل ماعطل تال ذ نم فرجن اهنيلع نجا انوكتال ذؤ ذل 5“ هْاَفَدِع ؤ

 | هداوو نعزحاع ومو نددنا !ضحتم اعملك انال كلدكو“ ةئيبشسهشم الكاف

 "سفن طبات اَعَد اولد فاجعل ازم يش امر داتغلام اىطن هر اّوهات |
 | هنجال هيقواهيصووادتِلدرخ نلتطا اكرم الف امل هاج الهيجان ١

 | ” تمل اهلا تردسىللو .« هش هاو عاملكولا

 ] لاهتوما عاام 3
 ظ انني اناك يِظعانذفا حاضر تع اهل نابل يشاع جرت اكل ون 2 ظ

 ٠ ريصاَِف نالوا« تؤ كاكيلادتعإلاالا التت ال دل لاقاو همدان 00 ْ

 ١ ةياعوإ عل حما“ «اهنعت هحتش نا همالكز*كلذ نا هن ةنوو اهركذتن ظ

 ظ ااا ازعائهنفراتو» فاك زم برن ابيؤف اهل اسرادبج هطيخفا انف
 ١ الو امكانات وك :رنع نظارات ويك ةنها عزه كلّذكو نيئلكتملا

 املا عم ةدنا ةتمالَعزتالذو هير هناف يرينا اهئيطعا ْ
 هط امي ظعدحل حم تئلماال دلّدكو «هْيِلَعموخلو هلام اضئاخأنيخ هربنعا |
 ظ ينم هيرتؤد زع نونا اذكو ةاش ةغارل زم ترولانن ذلك زنا عضل راض ْ
 | تعال ذ هيفتنعا ام دنع ةظعالول نال لكاكت ةزتش نم دا ةزاؤلاف |
 ظ للاخل نود كاك * عريعرامم ةنداعافرشرإلل هلق نزلاق قالا انهو

 | .يطع» لاحت ع انعو 3 ْ

 تافودص قبتجةرذعز يا هزثيعدو ةحلضلا هلا كيرجتو يرحتو هلل قنمارك ْ
 ايابرحا حبا اتيان عما يرديو ترا ذا قنص كيد احدلكالا

 اهنمو «بؤلطل اهدا اهنم ابيات وا مهحمو ةالاضل ايانرتما اكةغاججلا ظ

 ا

 ظ



 | فابن ادت ها نا كل جانيباو“ ةياشلا مالا هنت 300 كاف
 ا بوللاتعلئان البو باولذل ات ات ابلاملا كلذمل ا نزعل لدتا |

 ظ سان قيلت ءانصخب مقالا ناتسخالا و اطلاع عاننجالابالا يلاع | 0
 ْ ضل رع اح عم تيلصاذا كئم ؟طاشر ان نيفك معطل اذاكئمهبلتطتنر

 | يحلو ٠ هيرصر رس انل لاغرزهداراو دذر عتمو دعي نهزنارامم هج >لاجتنتك | ظ

 | همجأ ةزنكل ا ذانع هؤرصيم لو هل خايرّو اهبازمارعز توسل فادفن نيرلل ا
 اتموهام اتييلف ناكونو بوحي هاو ءؤايغلا ركن اكونت ضوعس يخل ذامل ١

 ْ ا” 6 داود اتقي اطعت تانغ
 صا اواكاد يالا ت دك ن*هين) تنجو اهتم ماعظلاب انزل اال و
 بريس دانتي ريحت انهومك يفرك نات

 ترمس ا تاتا مخالفا مالا هكايب
 لافتين هاو. :نيحلاخحا
 ادد 00 ا 0
 ا دنحلا هحلت كلدتو 'يريس تلك لع تحلو اويموملك ذان ديس ا

 | عملو إلجنإللاو :ةعللا تم اجت ناكهداولو هيلع وود ثيم
 | لكامل .هلوف عد هتعدض انجز ره النعنإ عنا تغلق هتذاذاب ديس
 | ديلا تروا ٠ كاسل نا كاسم كتر جلت إف هَعَم

 عداهتسازامتو 0
 | طاحون وود دمام اهانحز اكاذا لي [تللودر مَدَع

 | نتف نه تل ور نال وش وعض رعلالا هعمل وه تنوال جو وجا ١
 | مو كنج ةيتواتن وعد رحال قارعملا :ةةات كنه ظ
 وتب موهاك م ربع قاك انة سانلا خاب اهاوتضيوع تعوذ زمان وظف عقرا َ

 ١و :وايمراذالا ويده |هلاصلاو اليل اندرعقط ودك: ماسك شا 2

 ١ ديَدكف لئاشلان: كل ذولا جوحا اهتبوكك شفير فانا يرش اضنل :هنارغاإب
 ايز كدا اذ,مخولو لص ةيتبرجا وحنا كل ذ فاظطعا مَ منعم و ايهاب |

 ا رعاوا اميل ا غرس اند يع جب تجاسرادملا ةزضخ ئتنهتهيلطا ان زوملا عننا َ

 ١ ١ مح نمتال ْدكو ةريطا تحمير نع ارؤهدانمدودعنلذو هشدعتناف
 ١ تاحاالا هن لف هيلة كلل د تخت هلاؤسنا نار ابو لع طعاناوصلا

 | يات قلل اههنكواغ الامال اناف جمالا عينترعممال ةراومالا ههزذلا ْ
 اهتؤمنف جيحا مهونشواتناف ميما 0 انلنئداحابت ١
 لعاباتلاو :ار ف دؤغن نم غتاكفس ايا كيب هكر ةيومزذ جيحا مريم ١
 0 امو ءاَبِمِلَع قشنو هيج ل م تان مف نط رح + دوما ةجم ا

 1 طررب اع م تي 0 عني اخت ندا حم |
 دوام ذعرط ملا هت هسا حيس لولو هيلع ِ و رمش ورع ارض ينال ذا | ظ
 1 1 ذاذاق خلان رطب الوارسزجبلا اخ م قوغيتو جوالك |

 اا



 ا راثيال ف بدو ركن ءاجمادا يك ال تملا لدحلان ايات اريلابربا ْ
 | نمنيؤب ]2 ]ماه اناؤنجالؤ هنتر زج تشب عروب مهما نفط ل زاشلا هيؤتللاف |
 00 دوعن هز قدوم :قزرنهن اكناف ةفزرر عزدوا ةقزر مهنا نشك ننرط ا
 | انشدازسح ضنك داقيابرييتتيإف ائشدنم]كابدح ارراؤقيالو هيلا ا
 ا ناقلتمإل اوهيذلا اًناَوْنلاَو هيادذشأل ماب فو هلع | ْ
 تن 0 را كال اك ناخنمد ؟جيلا هند بألا ليشميجاصتم | ْ

 الو ىورعلا ايفو نون ١ تزيلؤد تمام لما قنا تان] ماكل عا
 ٠ يزخل مام بات 4 داع راع ةعلقم عم كشف هتليد كلا

 6-0 مللوف ناب 3 كاسطنب نبا تنزع قتونوا جالا ا

 .ةساادا تويز واوشفلا جدال متل هسافمل ماههنا هنعز مزح بالا
 0 هيلع هرعنرل تت : كلذوت تلزم كيرلا ضانلاو |
 | مرو هْيفوَهاملعاَرْخا ماع را را تورم ظ

 | دادزال تفي ار يلابرما هدا نكما امد تط!ظوظجزم حورطالعللا |
 يلا عاطل لفعل يرداطهادجخور يستقل كلود ٠ اتوداخي ١
 | نوط علوطإ ملاك هئيطولا هعانلا نا 2 مودات خان اب ايش هشبل |
 | فلان حمو رقو ِنازاللعاهتخاو قيينحلا هتشتسبلاو كا ماعطلاىتش |
 | اهقرناف هنوملتف كادي انوع حنا ل كف هنزل يخت نأ تنفس اودع |
 ”قنم نوفرجت حانت انملال نوب تلا هلاة ينل انهو زنا تل كا ُ
 | ةنازنالا اميلاغهنزال نف مافن نوفرجنال عانتامل نماّما«عانناهيركيل لوا |

 | لصاحلاف فان كال طابا ا”ضتنار تما زعن فو نوكأ د تامفرنلاف |
 يرصد دوست كلذ ةذزر نموهوتيبل «رغوبز وب ام حينا رنا ع وجال م ٍْ
 ظ .؟تاناكتاوراجل هاذا هانا جلال امذلل رباب نيج امام ]
 كداطحُز و تور ومللا ع قاماؤ انانئزمو «هنملَواَتَْب هنالعر قيال هشقنل ١

 3 : تريإلما ترسرفطلو 1 وجت امال ثرهاإلا |
 هه.« ه

 طعس نوما .(
 | تو ماعلا ةباقو خلضاتف كر اًضملاودؤ 0 ربك داقنلعا |

 رضع عيا ها ا مو نداناا زر تكدد هل ةويشفرنلع نال نتا |

 | رتعبشانذاصج دك هع خاض نفاؤازخ دامه اني هدزتساةرتس ١
 ١ «ماّبع نفخ زم لارا تعلو ادطاتخ هذا عتصزم ٍتِعناف اصل ل دونم م

 م اصب تلد ب ذكي قِةَوعُش :وغش لاضان احلف افىككلابوتنال ناكل كل ذالولو |
 ا اتاك رند ديناميت ةووتسلستا ار دنا 00

 | رتلكادلؤلعو هستض نع حاملا هرِقتو قداصومف هنف خا باص: كال مش 0
 ٠ | نبق يلازم هدناشفلاخ تحول هناك لتر يب هز دال عن اجو يلا اتلاتلا

 1 | رنخ نيزتسانهاد زان احناضو الوب عريب ئسلل ناك, تنذ ”دقرَرَم دّصدل تلذل |

 |[ نما او "كِنَيِماَْع ءرفكلل تقصد تاذل ياتط موي نمونالن مل اعل اعانا |



 .| نانكو لاكلا تافصم ةلفصوا ذامن يلعبان هدير اجيال ليان هدب هركشيلنن ماقللا اذن |
 ةلثعمةنؤطحل اب ةتلطاشم مدعو هَنِلِعلاَكَن هل ثيجزم لانا هند هركش سك احلا هيلع عت هتدازم |

 نيس دانتغا ذل رم كلذ تلعا ذا دونجا قكباك كلذ حملا خن لان شوخ
 اًييزح ها لؤفاو رف كو ذي انكم هيطارمل عرار يلطاذاضرال از هذلللا مهدحا لع ؤايف :

 يبا مما دازنغا 5 ةدحال ول هنا ةنفرعاف ياخ هلا ممرسع ا

 بتنعا اوطب هدو معرس هييحلال ازي م دائملا امو هرجرومالاناذ هخاه انللث ناخري هلطمرموللا

 هدشعو يختم نهب مناد النو نهلتع دا رعاال :هردعان ئح هدحضو هتان وق

 ات. هرهاصل اقسم ناخب هند ةرمؤ اتقوا داق هاف دخلا كلل ناذ كش

 تحمل تاقف هل هدو درباوطر لت "ناديد نيس ان لعتحناف ناكو هنزبوز تضع

 ب انعم حوتتمال إن نفذ سولف الاب كل اهدربدناف ترزدصل اًملمعاَو هششملا كنه

 امد ب عا تبوح هبارقنل لاذ داق بوركم ْ

 لحال امض لحال اق ثالدْزَف هيوعل يعمر: مدغ فبهذدادل لاقو هرمصل ١

 نور ويمد ةبج زيزو تبطل ني نربرلارمصان جتلايناج كلك ر لاضا لحال ظ
 رصين اع الملا يباع مع قاككدشال انفف كلام هل تلاقف بو

 0 هيلع بل اب لاو لاوارم هداق هلم ندوعو ايهذ نترزذ يفرم اراك مدي ماادلا

 |  كِيِلَع هّعري ١ ماع قحلاق هّيِلَعاَس نوبراليربادل تلفت |

 أ اذذلاو دانشعالار بكم يرؤيزمرل ا مل اس ويشمل هحمن اكوم يروي ناي اذ لاحم
 ظ فلله امز«جربانفركل ويف باع درت عطا نيل صان يشل ةوتيو ا
 ايانتاهد ادع أو اكرثربا لاس شل اهل لأف كدا ناّيسانب اعد ةزاثيالل اغلاخم |

 اؤعدد ل طاب لدلالملع تكمذلاز وعسل نر يظينلا هنن امل' كاننف +هنضةين أ
 لخلل ذل اال ناعما اونقين ملك ن اونيلل دعا انج طا بيعتلا نانردكلاب ٍْ
 تلظر ةناشال لهل نع هانفؤت هنوبزنالا علان صان يشمل خقق امن بعذلادونف |
 ْ هنا اا هلي نئلوطتلا عياجت راحو ]يانصنغ ذا ختؤانعو,ةتضوإيولا ِْ

 لخفت داظثعا كنناعمل تلقفاتجاقاسنماوسن اّيطال ناو اتسننسا اهبذنإ دء ]|

 مدعاة تلت اهمؤنف تييثنم انماهزض هشنق هنليطعاف مهالانف هب عارما م

 ف اامقلبلهج اتنم هيج تزمزرحا نملكل نق نرككلل ضمن كلذ خطير 1

 ظ يي ا اهجاَص هتيدنتعا الانا د قت باهول ارمله 1

 ْ هتعرزمإ نمل اذزو تافؤتت كايككلاب مب نملك تلذذ تاق د اساس اندج نان ْ

 أ تع تنارذ كك انلل ة زعلك: 7 هله الخداع ندا قف زلالاجطعرتشا ا

 جلندانكسضفإاب هذ طن علؤنلا او كش هتف ياجتالذكت ىقشض لاح هني |
 ع اتدا ال3 ضرالا هج هوت ههنا مرضاكم هنداتسل خو كلذإكلوف انوكادهلك |

 سال دلعان ام اومتسانا هنن ينعم. يلٍل انامل خل اومتهنفو «ميلما ميل اميل ا ضر |

 دهسا دانقلعا دنطنكي هزم ءانزذ اًماخت» ههرضدإ 3 برشنو مندا د لاظش هب |
 مرضا ننال اك نضإل كل ذا'داضما شن اك|ب ناداوتلذ تدم ا !

 اقوم دولت اهو ملاديزاتضللا داثشعا ذل 4 21 ”فكتح نجد



 ا[ زكا نشا دل لصوت هضم اهرب او زبد دخل اه تسد مانو مال ل ٌْ

 ازيد كل مررك ا بعدا لاتنام للؤفا امامك ةزييلاف الخلا عّم شو صدانفلا ةضا
 ظ هيأ نكت و ددشنلامهيطعاتنكاغا و ابها بج نرد وكر حزما "دنع فعالا ا

 ظ 1 رب ةيوسم هموي هسحودماتم ١

 ْ دهنو يرط اخذ دا يجو ست كغ تو تمر اباذا ذاك اننداح هنتي حج ناك ا

 ! ول د دوم هيلا ١

 | ةكورملا كريب خالاَقَت هنا عادا لاتنركبيو حيزا شم زول هلل لامها ْ
 ا هناحوعرو ل جد( كيو احا كاالإقف هنعدسوت عنو نيكال للّرفاف ا

 ظ ال اوس نيعيَسو ةسغ و تدار .ميداترإل حي قناع ذلجزوو هعج هئععرس تاث
 أ "لاؤملا تو وتو باو مل ”عانؤ العز خت ن لاق اهي يعم فكونوا دع

 | دالك[ تتاكد ,تتوسو ةوهراكا ةتجوحل اهنع باول كاين مل تتنك مالثنالا نيش ا
 ظ نماحو ترس تاه دكا داتلاة لكس دحورع
 | ةعاح رسال خولان )نإ نا اضرشما سلخ! نا اهم يول اتيبب بزحؤم تاغللاو
 ْ مهم ياك مرج نادك وزوال ودا تلسراف ناد دوينم |
 أ (تولسنا غلا ةتظحلا نك دزفو *.لعاوعت )ل الح هكر َو هل تك

 | 4 ول اهلا تردهتملاف ٠ تنيك ة سامو ,كذ ولا تاراخالاز ْ
 ظ 1 عوبلافتودانم اسمو ٠
 | وعنف قاما قال اسم داك كس عدا ركوب نكد جوش ةوكأ

 اا دوارناتلورخل دوك هيحاّص مان هدداالا هيلع عاتأل :طائرتم»ةياكولا
 [جوملا ءاوعركا عونجم اماقض حي لزم اضيف هسنجب ل ببالؤيلا توما | ظ
 ١ اجد ل داع هامدّصنفف اع داّصناكتا ةنالزوا |

 | قرصان ابك طخل تاكل لاق هذ كتف يزبك ةيبطنلا ع داؤرخ ترم |
 ننلعزماتاو يفتك قيرطز كد طف تاعولالا كوكل انهدل تائنوا وعدوتع 0

 هفرو ل تيك لإن هتبايو عمق اف صلال ال كلف اهي كسه زع كر اًنخا
 50 قا ٍىظف هاللعم انقنصف هَدَرباَح بطق هداه شعر جل انةاف ناهي

 | يود :كرؤو "تلزب ةموصو : اهيطقوم ةزياد وحاضر سلام تح ونالوا |
 2 وما لهل هذ لنعيش تنضم تدوس زمالك اصر ناترلاانهوؤ هحظفلا |

 ا درا اعرو كظفالوه اه فنانا نوعي هع اك ]كرا حايشمالا
 |ناحت 1 نوكايق نامت ناكحاو ال اوك يظفلا نامولكمو «كدددع |

 ظ كاضاتف هداصايطف هال الا وس ناالا نايطال ن كال مالنا تايظق |
 | يطل ات د ايل يلا ناخبزه نايا حل هتيظفلا عذار متن نوف متم
 أ نم عضرامكنالا لوم عم اضل مانمالاناكو لاَكَت هتدالارومال د قات عدرْسو |

 ابطل تمنيريللو « قيدتشمل نمر نجلا نال زك ف اكن وهج خيل لاث"ةفانلا |
 ظ + .عمااقلسامتضاامظو ...٠

 داس :انميلازمتناناوسملاو تادادلل سس تحيض عايحلا تنك |

 ا



 أ( سابع ماسالا نيل نبأ جانا لا الاَصب تمرح تنذر عوالا - ١

 ا حش دوحطال بلاورصخل3 ناظبؤلت كهل عنج عتسا ترضع انج نمتتكاف يوغا ١
 | رخال ضاال إيل افارباسولا ماس فال مرطب ناس كيب نم عماد تن ظ
 أيه اج توم ك2 املج هذاكت داوم يئن منمسا تتراصم طيح ١
 ْ | ونجم ناكج تائرالات تائينلاو تازاومل 5: تاَداَِنِمَ التت نئئسا

 | ترشعت حاذ رست كلدو وع امص هزعورب مظؤنال د هقلطز هرخا تف ْ

 احا دوحولا عم عت نيو د يم ووسيإلا < هلا ةئاحتمو ١
 اان نب ىونمتض يشرك قيرطر مكاري لعل عودا و هششرل نكبر عل صحا |
 : ىطعر يا غترس نةانم نيجلاحلا تر ههرئلاذ |
 اذه يي ةزعمضان سكن ان وس دك نبح زاك 5 لح خلل بداح هنهابووق مدح مدع

 ا ا تكاتف ماع عإع دتلخنف توصخال قال رم الا ادهؤ كلهزفز لع ْ

 | لصيوفد بزاناثرجاو ات هلوفؤم :وهنعَت او ظنقولحلا ةنع ناش قولا
 يردن يزد هالجع طاقراوو ورا هير مرر نوكياَم فاسو هتيلعمها ٠

 ١ ةيديتكهويلطافواحل فويل ظن اككيإ يخل ناد ةنج هبي اك قل ازيخ مدهب |
 5ك ديرما د زحل يح هجر اح عياش ةحاماو كسمواومل انو لداسلا 0

 ا قناتك الاو لال فضول دكا انخراط صباضحنم نال دانه مايا
 بدن يهافاعتلا مدرزم وشم باذاذكبازالاف هدسانر اخ ْ
 ١ لاذ ةرحاو هتتماطاخ هده جلل اال تيما دوليا حج اول ثعضات ||
 | روكا حو هيو تود ا

 ١ بكؤمال ذامؤشلإباف هيلقددرلا نيدو هلاخاو ديرو لتعم اسهال |
 أ الكاك افلوّمعل ا انعصرنع ةايرعاب ةرعشلل ثييداحال نم ةريللاب نلياتقلا |
 ] رلفخا وَ هنتتضف لو زعمتد إف موب تركها ريججصانا ىل ةفَواَم ةزؤضد اكو |
 شون د تل ة تدلي هللاف كال ييوطخ فنك هزني يمر تكس نيد رص ١
 | مرن: رحلارباسف للزمان هاو قإنحلارب امد هنن يلاشن هةئرفح |

 تناكناهنلا امة فراغ انها ةزحاد ةلعداعْز عود املان قو ةريبل ونوع ا
 أ طوس 5رجب يبس كلذ تنيروإ م :عساولا نضال نجحلا» تعيرخ ظ
 | تالت از تهذ «تلرززيو هّلهااّدتَن ناد كل تلت ةوبظعةنانع هدهل ىف لاعن |
 دوج ايوا تانج هحر اخلاقه ةطيجنم جرحا لوما ابإف 'هلكيللا |

 ةقالاع دياره قاتل الينا اكن اياها تاب احل نم دلكي امج |
 الفياض انجيل نديإل !ارياطيصتاَد هي قاع بحل اهتحي جال نيبال ايتادعص ظ

 ١ كل دا ذم ميل هقول لوحات هنا ةظع عسل خركذ اكان تن اهم |
 ١ نق زقمرثرعل|لخا دك تنك اذ نيب اكح طيبتي دوه ممم |

 خطف نودع نوط رتب وشي ا اجج الل دكت قفا انا انْ "نيف دحر اهوسفيعراو ْ
 2 و هدلّصوح هز تغيرا ترضع درا دلك و ارث دوحولل اهتقثل اًدهاف ظ
 | نيجلع تباقك» 2 اًملذ توت ة تكساس تاك

١ 

 ا
1 

1 

 0 ا
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١ 

 هتناوإضعاش تيت اعل ا اهداحا ا

 نملكنإؤ لضعك © هداف لكتو د اشر ع هز وخ حو هزمحامَو هوظعن تح و ١

 رينز جلارسبل لوفبافو نناصكدَتَس نكد ءاريئكولع كلذ زع ماما ١
 دّهاشو املكراطفال اند هجم جيلا اما تاَيِلْطَسلاَو تابواهانفمارجالال هاد ١
  دزلا هعشومن اقدها شلل تل ةداكحتتسا يس يانا هل دا قبلي .كاتؤلاخ ٠

 دو رانا نيفز اعل 134 لاق مانملا ي هيي اَعَو لجون 1

 ذاق لاسا مت هاج دان ديلاطنال نوقف عاف ةفرعلل *دايولإ خم ٠١

 اينو زو عام نيجانا ام دايو غزو يوزع ضو هوه رعامدكيوع قولا ١
 وانتا هنلجلا ”ةدابز قمن بلطا ]حلا اه دلت انه نا هولهتبام نبع ١

 ١ ننذا الكيبل اف مءاترك لمزولانم تجرخزف تكلا ل انف فول يئس ختالذ تقضتف |
 ٍتياراطرنكا روحا تعش لال! نت نع كدبع هج تملا ! حصن موجولاعاتنف | كف تتحسن ني عنيت" الوأ تيب تف تاني دوجولا فالك, قل
 ذوحإلادا ةضومانلا يارا 0 1 مرا تعشنا م 0 ْ
 هطاامو ةنعاصا مار ريثما وك عجول ينيب انيلاك روصحلار انا نبش !رّوصحلا ١
 للعم دالانق تضخ ككاو وما ايش كي قرر انيَع كيب تف ةماداو
 ١ [س ةبوماوحلاو ةززك جْوجولا بار ل خقق انكم لافف وشل وع عع ْ
 دبخيلالل ذئاب انه علام باكل كلتادل تيكر اوما عيل سس كيفحا |

 رباعشال ل نمد لاه لاف قو ىناغن هتدارب[ىةتيزم هنا كجم ةظعزطكم وجولات الاو

 هع يعإو هوجرلا دو نشيل لو اذا يدا كزب كاف ؟بولتفل ئؤتقنزم اهتااقهسا ١
 هل تاك ناي دالا ةل اا حسوحابجف ايش دؤجولا دال هننعرجكت ةزذلاك ١
 نمول بيل ذا ههدارتيؤتخي نحيت انخ مندا مطاع دؤجولا ب هبرايصتو سولاف |
 حزم نادوجوملا نا هلكتلل ذزم دار اال صام ل اشيك الو قف كملاك ا

 يحاك هاخاو بيبض :ةزهال مافن هلركيلف تن تانيا هتخانكان تأ نارخؤن مؤ

 انوا كققرت وحدا فرعا كن اًكيسلَتَتو ةنبلبعهنهايص لوف (تماوهب تلك
 هنعردا وفم يرتعللم امال تفذاومؤر كمال |رسفؤ هيلع كنا اًمريعكل انفع

 رس يا

 اني «رارف لع ةفرحلل تتغنرإل نيرا رااره دو نيبال ايئا فراعلا هرج دو تبضزت ١

 ىتنا هنراجلا نعدبإ لاو هداك نعد و ىلا ناكنمناكس يفداحل ضعاف ا

 6 ٠ « اغسل فسم اصف 5 ٠ «نتجاعلا تندر كلو
 كلن تاعءاضاإزم تل ةفزع م 0

 هزت رع زم اعرق وو تيرقول اباه اكتمال تاثم ةداضلا فم ال زعم

 ل تفلاذاب اكلحا تاو ثم هدملا ناؤنما اييوااَماَو هك وطضم كب ا

١ 
 أ
 ا

 0 اًهللاو هيجي نكبودقللات فدا اَمَت قنا

 000 :دعذاف هظوخب اكد اجنئجمتْيص توف تذاذاف اهيدعإرهف
 ه.ذف

 ٠ تالزاتإلا اضحعو يورزمو 9 لا اًهاَد اهبعو د نرسل تود هدر تحل عاني اضاره

 ينل ئيناكؤلاخمتلا تنل كلا نان اهلا غدمص هسكالاةسخ عوار

 نا



 ( يضايشرمكالا حت. هقرامتخلانك 3 ةفعرتم دال جطو تن الما ضال ْ

 | عود هجتط زلة نلخلا انهت عوار :ةيننغل نإليفةتلسالا اهتناباجلا جوتوخ
 | داكنفد ”نتدال ةنروم/ هو هعنف نيج إل و عج داب السلاح خاصا يي

 1 ماع ذال نواجذ ذاق لاول اهتم ةنعبلا حب اش كلا سالا خشم تين ظ
 | ركشمال اوي هل تلظف امد اجّضيال و :ئجلازم خوتداعيال انتو اني[ بعريصف |

 | لسمتكلا ةذارلا جاب شنيشل نفل ود تؤهل هبال
 ظ 0 8 نينا تاغاطل زعل كا ايورنع اخاف تيلظ اهيا اهيئحج نات اخا

 ١ ايده داملانهييعم ربو دلادراو لنقند 7-5 درجا تاقوال ضخ هالاضلل جرحال ْ

 ْ 1ثؤ ياك لفيف دنت طنا افوخ تملا ةنلاالو فاوخاو يب قافشإللا نطاق |
 | هةهعافران ادب ديسك هدخاملل هذاضامت ينو هدرحزكا لاذ تلد

 | تادبدد ايردع كمال اللاحا مبعد اهمنو ستقع عشت بساع منع

 ١ - ةلطتاو ل اة دن انيرز < د نيدو اجا ا

 ١ ابؤكخ ان عنوككلقالاقو هامذف ترن خل يللا ماش ن لستتو هيلع هندالك ١
 ا تلال كانو ره عضم ةقلابم هوما لو كمن نونا حييج عطتن

 ١ ١ ترللاعلا برسرهللاف ٠ اكهاع نتج ضم تحج ةناكعلاطرلا

 05 عقب اهن هلسازم او

 ١ ههروش دا وكولان ةللادشع تاتكوةاط هيق تش سووا دطزمؤكال ازيا ا

 ا لح ههنش نعسانل انولَيِلْطف نامل انه جيلي قئهفانركازمانهت كلددَع

 ١ لعزعُت مال هاش ع سن واعد ابها كج هرم تعش زوو كلذ

 ١ تاكا همرعإءاو هدم ةءافشإ بف «نخنماو لييِع عبو عّوش و رصمزم هدد

 | نكت ذهول تاذف مادو اهككف اجهل راجل ل تراف هله ناذالا
 ١ يرنعة شكت اهيف ححرمال ناصح كلذ اهلل تف اكمل تلف هتماشلا هتينغؤننال |

 ا ب اناَو هيعّوشال تانرضلازم ةغاشملا نا كلذؤ هنمككذاو هانم ذل تنن اًمناحلا(

 هنا ثركتذ هيف تس حاس هرم تلكا وت قنا قزف ابن اياكم ظ

 | جاتمافاشكاندا دنعما عافشسال دوم ريغ جا حان أي ابإمم ازنركو ىطنر» ا

 ل وم 2 د ١

 ْ «ت وتل اهلا 0010 هيام جمعا 0

 0 كل مدعلا احلمنداوتشااتخو ا
 ١ الا هدول اوه اًماكنال كلذوْن ارحم ب لاعلاو 3و ابا همن شلوتطل ماك | ْ

 ا "هنود هماهتو متين اليورو د ييؤركحابركج رتضترئففب |
 | يذاورتابل اًورظلا ممتجلم مهارتسناف ملظ ةزنكل مهنيشيظنل اداه كارل هيلا

 ارهياو هبت ةلصاو دامت الصاماتق انلوبع نارتود متو «نييلوسملا
 مدام لاا هد نعني اكمال غلط ا



 دايزفاو مهعافشلوض ممول مفتافدصي مانام ةالولاناواننف بابل
 | جبرهالو ةكزّصمنماوا بفن ةالولا اقيَناَن امد اهدهز اول لاح اككلذكرحلا

 | هنيرج الا خاايكئرخل امو «هاجياقمهبزُا ولابد ةنعاتشاوابفو ٍتوظعا
 | لكانمل وق هتلادع/ضايعز ل تيظملا ناكنافو هرؤلا رط ةينيجوح نو ششبو

 | ٌنبَب اسال كلل و قزناهنف اجل جد وضخ تزن ايهرو ةرورط هنتر ماهلعزم | | ىقس
 | خامل هت سلك داب ملا خيا تسمؤم ضخ نا خسف هن اه تنؤلاوطا ١
3 
 | ٍيعَرَيِي قيرطلاف ناوخا مل نا عمرك تنفنشارؤ م لقْيَبَو لتر ضم ندبورملا | 5
 | جاح مط نإ: تءلبو «هئيلل قاناش كد طق ماما روزباك هننيثاذ نعم كم ْ
 | تقيكو انمن وزود ام يكرم جان وه وطر ان زجنف لومي بورعلا

 | :(اكمهاوما نإنمملع عمان اف صاولنكبو اكمام واكب نا مهسونن كين
 | +" تترتملانعلا تمسمان...« .ىتماتاميشلاةمارط ا نزو شمال |
 4 رعد سلاف سس هه اضم«
 | ٍلَوهاَلَو روم ةنيورواشيراصو وبراد هليل ازمة عز هرس و اتفاعتع |
 | اخ ءاش اجلا تبال اليا انك فر واش انكي لا يمال نا ظذ جا اشرح ١
 ١ دودو م هدنحت خلة رامالا كلا ةرتف اهنم صح الد سانم كالو غئشتيمناف |
 |١ اهتشمو ناموا طملاو هزت عع شم باتل عام بجوب كلادو اتحموااورع ١

 ا وفخر هيك طن ماذا نهال انك "4 رجحريرما نه شل اشنلا هريس خطا نميز اثلا ٍ

 | انك ةحراملا هاثتابل إ لاف مهَؤُيد نورتو مرارسسانوئنضيم اًومال 2 |
 ١١ تاه انيرشرلاف «كلذْوعَو نافل نقوا نلف ل زعيج دوك مليت هننعمسو ١

 121 ا

 |. هدد سان ديبار( ض3 |
 | يفانانافا الو اقيقفر كلكم اننا راكد يراخفامع ١

 ١ اضف الكتل نال نذاف اند نع ناك ةيجراجل ل ارتمالاتل 3 جندل لعات |
 | تاكد املا امم ماس ارز ئضتن ل ايلا غهيف عرمان ابدل لغاب |

 اورازا ذا اهذلؤتللا امل دكد نياك اً ارسال دعوت |قنءاوبر عل ونت رخل ا
 | ايبلوالاوأ مسن اذه هاعا يفد از هن (سانلل ىركذ ةنناذ م اعد كيلو
 تريلا ىلا تر هندرّهلاف :«لاقخلا 'ةقخو انا ندشلل ذؤؤ امونعإل د قواقع

 89 1: :ةلعدتلاىت سامتخا اممم 6
 ْ ذك)و هسا وبل اهون ياا انباو ةالود اند ةلحص حك ةنهضزم ماع | ٠

 | داتعو درص حاشنم ابدل هننكزل هيج زمجازيدخا ائع ءارطوتم مهاد تلح ١
 | للعكروحا »يالا زةدخا رنج هرم ونقل ناب كك انه بإ ةاروتتقن ١
 | ياواخؤنو هلزعت طرو نيؤحلار ا ةدال بخ جرت ناك نادر صعب
 : 1 .٠ 7 هعانعبم 38 ١ 010 1 رت ا ا يلا نريزم نب شهادعوؤل رانا تنم 'دالانتحاندوامكومنبلا وكان: |

 | هدؤدرب هنعرجارتشل اذان لا د0 اي دتتس اكذقو همنبلا تنكر ناةللظلا |



 أقر شلع المو كان اي ناك يجدن اننا من هتايرحل و: ن2 ا لوازم نا

 | نم نمط هننباغضفالااربن هفرئنعلال 5الولاناذ هس نم وحار او ات نع لضم

 | ةيسرادامدقت ا

 ١ قى داصلاة داليا داّسعلا ًملظ هواوي اسال انعام موانل ١ هعرد زج

 أ زااسا هتدييف ٠ رماَثلاُو ا

 ا مكلاا و .

 | هناا ال امال خال !اولاز مارح تكل

 | لاعلان تضف اخ هنيلهان نع نك هقراصال زال دابعلا باسل ْ
 ا ةساببم يس ذانوو عزم نعبر يضخ هديعو هعئراو

 | 12000 يريَع يصون وك هنم نتينكي قال داك دا فوت باك تب

 ا | عجسايانإ سرباورتمال كن «عرعرعم ةيلعاف هل تارام اخ

 | مدرع ىرخو مهنك امهد انقنغا تتش ىانكل نمر ع م ةدادغز ا نو عمو

 "| داو جاصِإءاوَض ايلي . هرقع يؤ جششمزم ضع حيل هلكْشإو هيلا |

 ْ دكجرادزتقدل الاد ةزناحكلا دل ند اكءاددعذوحرج َىلاَوُز هلاواتسراو ىلع ٠١

 ١ و اكل اور ضد من اوارثخؤعملاَكت ةعامار جالا جاع ؤشر ضو 1

 | لخازف هتدراههاعو جداهباغ كولا ةنؤصلوس هلا دك مان عهدبس |
 ١ هدزززتلا نددت ةضمداتنعا نتجلفم مؤتمن ادارات كا زبون ْ

 | دلع اريك جا اكيلَسف قنا رئيزتللان تك هيكينا هل هان ايدو نين ١

 | "كنازف انمرحا جرنعو كإياَو .زبكللق حلاتصل اب هكذا امال زم شح زماك |
 ٠ نينمال اقلط كيسجت نك 2ك >تلال لاكن هللا ضيعيف ردع ْ

 امركم * :«ةعاب كلد فذ اكءانافوازحزتيبلا: هك 55 ل ْ

 ا 0 منملكز ريب َداَمنتساف هوصتينل ارزم هد 0 ْ

 ئ بهداوخ اب اوركاو ؤاكممماوو مزعرخا كا فاول هننالافذ نيد ]يلق

 ْ ا اذهب قاؤنل اب نخل عيمجوضوااذاو هير ؤةسم ءنريص زهير وحمل ١
 | قكعادضا كو ثا ادد اونمدد يئاكن هساوضر هيْفَدديبطع ة'الّدمل تان

 ١ مع ايبنرلا مهتيطوهاغا ارسال د: عاصم ضجر سان صنعت لضاناث
 ْ | طقس مريخ امال كتل ذل نا نوما مهم طرمإل كلذ تتاح | ١

 ْ لبيلازع هدرعغد كلذلف هنمدنولفإؤن كام متع عيعدا هنئسحو هرستهنع |

 ْ حما تدك ال اّرمال ضجدن عوف طخ ناي متدام برعازمد فمات زهلخال ١
 | نمد اذوخ هب هج هلعمتإ :رفهاعالَّن3َّنازحال اضع كلذ عدماإو هنع ْ

 ١

1 

 ل 2

 | اك ثبد هنرهبِقيراصو قر جزيمالا كلذ بحدتا مهتم مهنا

 || هدْدمَصو كناطرامالا تعا. نار ان لامك حالضلاب هيت كاجو |
 || الو ؟دؤطتام اًهدَرد ام نا امراض هرب تلفو تنام او طلاب |

 ْ كلي وزمو ةز تل ضراغ زم 5 ئعازْسإَعَم ةردع هاش ايلا جعريزولل تولط ١

 دوو هدمؤخا < ها مهتسطوماناج نوح نصت اولها ||

 م



 سيلا

 جوج و نلتو 27

 0. . نايم نؤملظن منوع نكمل تلطف واب كنعرمه عشاي اوياتخإف |
 مهين ؤنع هو خش امل ةركل عشا كش زعزع مكسور كر طا 3 نذعيك |
 ا | تييملاهلا برمز« تايرورضل ازمرتيبإ هي ينوون سااسناباطعو |
 7 اىل نإ اءانعاق 0
 ْ كي 0 الانا ل

 | ينل يل اد با جإشسو فاشكا زم ةالوادنع ةغاغشب ,”كار شم ارحل ثآلا ١

 لبلاؤنا عسب ةزمزتا ميسانللا اق مهينالسارسؤ دولا تسل اوني ام ْ
 الفلا انمنف ناكر هنا انا زفز مل اذن نيكل ال ]دين اماننمطعاومإزلم |
 ا تنامارك بارا ن : ةداط اونانملو 0 7 هال اولا ندر لزم |

 ْ ما ىريسو يلد يدتسو ول ها زادك فعن شوو نع تح
 ا اكيوتم: دل اظل زب نوزغس اود اكو مهمار ناو دهإ ده يرتيسو هلا
 2 هيلاهت هدانماناث 'كلّئدادوح تحالودنوسجم اذاكر هاف ه«ةكاوكطب |
 0 05 طول "د دب فود ٠ ليعافالا دمي اوجوج لو تلذيدحا |

 1 | ةعامشل الوشماَو دم ا و ذاظلا ف لعرب مزعل ١
 ١ ىتدرولا) «ةزمراول خلاب هباكصاق هستفدوح نا فداكوْؤيش لوتمت اًمارئْركناكت |

 ١ ت02 مناخ ار شارفامو كيلاخاإمر

 ْ د هو ددزع عفش نفوساهبس نشمح
 ْ هلياعرس) .زاواع تعش الق "غفر زفو هنها نو عنرمالاَكل ةضعر كن كل ذل ١
 | ةاكؤاف عيا بادو عشناهيرجنق هل تلق هيلع ن اذيجد ابعاد قرب
 | ىحنع اما ارمعلاد نوح نم وناكذناق هنماّروعَمسع هْنِم عمتشنانحم ْ

 | هلل كفن هبطت متن نفان م) 5 هعاطزع حر «اؤنال اتتاف بان

 | داؤإ فم :هزخ كوت ددزف اكد هدام لاشمازمانالا عّييتركلح ا
 اره عزرم 0 ا دنع كدر تن نؤمال!ةنسالُو ْ

 ل 3/عرذترصمو يدنع ةزدلا امتع موجب حصا عادي مو ىئكرطلا
 رمال رحل ادد جب - بام لكو ةبوةرصب نؤزئتعميل مسحت كناافخإل و

 ال طماواظن تق طامل و مخمرتمااناهال طن ماكتبادن ءاىتملك ةلددصملا |
 ا | زلازماوشلا شنان سال تل دكا انامؤحتال ةؤعال زلق دنع 0

 | مهشملا تلق امعب ةرمال ا تلَصتتو يذل عم اعلا ورا نيد خيش ابو
 | نيرلازيما ديل !ظ عج اظانالو وفد نيرل اوس يل تعيق نيل انيها ا

 | تعم نرإا مغ يشمل تلفؤ لن اوت اكعيجاو ا ناكو انها
 ا | اتسمت هوك نيدل وست خيش ل اننحا نيف والا ناكلونَب نيل انّيصا يتلا |
 8 يندناو رك لهل واتا قاماقن امم دالكلا تراث ا

 | متضالد !ذالسح "طخ اخ رعند نيشان نِنوكةَمقْوْوَو وهامادلكاشهلا |
 ا هندأللا هوسارما]ةاهلالكرغ دوس ازعتئتل لاذ هيضرباغاو هكانثعالا |
 ان العير ءتبرجماف, د هؤسغات تو ددس خلا اع خال اكدت سقت تعب "فاقت

0 
 ا
 ا

 2 حس م ب

00 

 ا

 ا
 ا
 ا

1 ١ 

| 

 نما<
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 5 نفع دموعها رئاسو
 | ايءادؤ ضاجلا نيهوكت اب اوزلاملا اهمؤإربؤيلا برعلا اشم ةالولا|باكضنةلكال نمد ةامحا

 ْ 5 زال جد تيس لو ناب دعم وجذؤ تلذازؤإلا خفتذاو ثالولا

 تاشك ناتفلنقو مالوش ؤ ميك و عيهؤلا هّيفعال انالن ناسا تاي ظ
 ١ د قمل صا امها دال ل هازم * اهيدوك رمل انيصلا هله نوزخإب ملا ياكم

 5 00 اله طاح اوطرارلا لها نعالّملا حمرل هاما ءئزيتد

 ورا هجم _---

 0 0 خيش اعذخا افا ماننإل يعل كلف عن كانو 0

 | "دبس لكابن اىدزيسلاعرو تلذد تاعشلا دكت ليال رلغ(سش كور

 | ةلذيوع عرؤن زم هني هليل نمحلان نير شل صب اا رواق شل ١
 * اهشرلكال دجرال هداف هودزمب مشق و داس مييصالان

 امجللسالانالا ! الشمال هدو يرونتطال وقس زانجالو كاز ءنيدشلا زعل | ا
 اويووررنموه يدشاغل اوا مولا هنلعل اًعربنع يكس لا ثهزككري اذ الاول 1

 عوف رطبؤل اهب اكن ندتخإي ملول اناوهمو امه ذولا بيسو رافد “ةنعقفلا ١
 ا و دالبلال هامل ماسيبلن ناهز ومو كش نمو مسوقد يطرب ناجم داب لفإز نع
 اك رمل ناش كسيرقلا شاحن يزل نضال اني

 0 ةتسموا لترا هترنل انئاطكل نضج تال + مام ءانتعب وون قصفت

 ١ ونين دل هدرار نذل دقق اتكرر فال لصانفل تائف تاك ١

 ا لد ف هنخا ايي ::. ىزمركو نملككرارلاز هالي مجرخا بيقنلل تلتف يلع ١
|| 

 ١ ةئذخا تلسراف كلذ كلف اتضطل رن نيج وزال لفت طر هما 1
 | يدنا 7 هع دوعكاذ بالاكل هرّمطاميا تلد و مزم ١

 ةفاطارمإللا اًمزيوسالؤرسال قلن(: ريفبصاج ملك وزو كلك ا َ ١
 تكا دالبل لضازةخلاباكصاذفرسعتيلر تينت ناكاولو هلع غنم جلكلل ١

 | نااتلؤفرم 5 المل ث ال ارضم هد اعاف هل تيباراًسرما انهقوو يملا انءلسا ||
 ا هرعمل الورح انلوعشبال هنا لزنلا لذ انعدام ند هرؤضنلا ةْيِعو رثماإعا
 ادتحاال ثوب هل اح نامل ناك 0 م |

| 
 ١ تا ماو ذ "+ ملكريعرنرسانلا طايل ذقرفن غاح فير يعلا الباواغ | ١ | تلالغ فاذا هيونال لنا اذاذ لفن اف هيوسلو ال انوعدرال عا

 ْ | اهكرتنا زاذ هنع ايهايل اكالذ عدو هااوغباب ثيل اكميصتلا بجاَص 0
  | 1ةطح نجري رت امانه هدر داعيإل ايتن ازجدحاوؤكرسن هذع اهنؤعزوتيف |

 ١ | ريزعزم,وؤشل ايما رثمالا هل اشننما هينكت كلذ ذل علل لْنَعَف 0 هييضتل!رثالا

 | تلذل ايف ركل اياقتسا ةلعلانم ناري است 00 .ةفرحم |

 ادامل ىلثدن ءاوا بنا هاوخا زمنا تنال ازيك 3: تاخد ايضا كا هعمل انها |
 ا كل مك امد داكو١و هنضد طع هت تهل انا لتلزانلا | ْ

 .لعدمو .اهيشازماسو ,ةةنيلخال كبر هددئماو |
 0 م م م م

ْ 



 _- 0 ار --

 كل ف:عاطقف مداطعا اةلشعت جوحا نكت رنؤم# م اهالولاو ةلبظلا' اسنين
 | بما هاد هت دعاسب عمت تتياملَت 000000 سار )ثلثا :مديلطا انكت | ْ

 1 دا نادل عواركْسسو يله اظعان ضو انت اونا تين هوكارك ١
 5 و نيساىح ام نم ةنعاسم ف موطخب كيب تِيِبَرَو هٌسخا عيل اخن هدا هازعحتجش ١
 انما :امعمان ان“ مجداطت ةدودرم ةثراغام افا عا ١

 ا نم زم ةيكاشلا اج ةبوهتتك اكد ءافيرطلا ةيماثامرولاقذ |
 ١ ل ايه نبجمناكد ةنهن كلذ يلا شاد عايز كل درع ةليلاو |
 ْ دما نكي دال رمل ارهزنمؤن ابن: لفو كلن نئبةلاثوم قرط اؤاوهلاو |
 اميل زمهدازوشينقبز حلات نا ةورذ هدا هؤكح ول ارثمتلل خردف هنيشلاهداز ا

 أ 221 كا زيزكال اا رولا ةنيثش هدازؤ ناكو رعشلاف نوجناد ننح
 | عياؤم مومو كل ؤِوعداَداَمَد فيتحول ةنمو اهناف هتمالخ ناملا جامرج

 8 ««سسريمل الا تَقمهيئللاف «ليتنولاة
 ْ ]ع سالاقت هداونااضو 2:
 ا اهيتاخألا دادي مال انكك مزج كلذواتبلكرت جوهرها كم ةز دانا
 | اًرّمملاو اليعلاوم هيما موت نم قرم انهو طرأ ”ةتسامل مندا ةزضحح ا بناذ ْ
 ] مل معد :وشتفا لد ا اره ءلاه ةزواانا نورت ايري مه رصد

 | ككااناَكت طع كل لحدا يئن كواطارسل اضزمو ةيادال'نهشللاذ كب
 1 فجل اهست هزت ععاهب هتنشل تالافت راح اهيرالا قيكت ناداوجدا |
 م مادري زال ضع هننأيف هك ةدرواع ةزماظف ةيصعمر واج نملاَدي | ْ

 | ترث ةنعجد مرا امؤلامتن١ ةزضحو هنال هاا تضل ازعالاضع نارها ١
 | مدل ذ ةمالاشلاهشعاز وجد زةلو هنرع هدا تصد ضال عصر ةيزنالا اهم | ُ
 || يصعب تشالرب راضن تريم صا يجلب هتف مايو حا ةافإل اهلا

 ْ "0 هنسناسم كه ماذ لعام بتل تت طق |
 سو ا نانورمت ةنالظناا داحلا همن درنمو مل ةحانارفل اف 32 ههنط يضر شيلا | ا

 دروع اسمو جمال مظل كلوب مولد م ملال لمان اباطط هيف دانا زملعؤنم ١
 رد الا وم ”مياع جنا عر واع ا ةةسحانتا تبدو

 ٍ نكسب او اع وجب دنا يتتلا َوهازمو نفخ ضُجنلات نوه نكت
 ا دي م ١ عوفد ثاكناو مد هن طاتخاف اا
 نعافاك تل اثم عد :ولازم هنعمها ينعي هطنكط نمار ناكل |
 ١ ول اطمن داك نفعا هنتي اىطاق عيقلازم هيا رظتمنولا نين ْ
 ١ فعائفناتائسلا اه انمعاضنداكلُو اًءلامإل اند ذك رواجا اًممعمنداىاعب | ١ ١
 ا هوس زمنا بنا يدع ونال. ون رطل مي ناسنالا نتج ب و تادستللا
 ظ ير دلع ةفح نب نكي يمد خيب انخ ردم كيلوا 'كّيخايكنظ |
 | هفضل ولك ى قول قربا نامل طلطتن ريف هنفد لع منمىضين لام دعا |
 ْ | هنيجي هنمرظ ءالذئلخإ ايهفسيتو نشوف قالا جعاي هنيلع بِ ةا 1

 ا

 2 نا يي لا

1 
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 دبع مهدرفو اًعتو زرت ايذيإو اف اجي هوت ملال ابانعلا هتلاةقاذاجدانتهؤخق
 | ياكل زك توها ركود ودوعلاذ هير كلاو هد لورا ل هنِلعْقِلَص
 ا لونغ ا ةنمذ نرد زمل كاي نا امهَهو م "فطللاهتالاتن ايش هنوطجس مهو

 00 6 هنينكن ن اًييفسَو ضايع لئيتقهلا ناك 6 هّيعرتس فرحا حج اما

 | رف تامشلام دوما ١ ثو نين 1 5ان ل رع اداياق تاز افع لكلو
 |١ هلق عفة ارعلكنمزا كل دو الدال او اًينبالاماحاك ثنحيال ثّحن* ١
 | ف ظطشأإم هيلفطع د ذا اق ىلاكت هللا ةرتخ ل زخمزعبجب داواطاو ١
 ]| دن 22 لو ننشنوج رخو هّرموهر ملال ١ لطنما الكل توا هللا ةَرصَح '
 ١ ياجع ةرياف ام دما ةزرضحلو>دزعهجا ذاوإ دلي دلوع نما هننإ اغرب نينا |

 | ندع تيبسإلزا اهنمو «بزلال كو ايي رص هنال نشا ظعا نم انعقد
 | نااهنمي تلد ااياذع ادخل ذكم ٍةبنارل توه باننا ضاق دال ١
 1 نا اعيسال] ئ اًمهلازم جَوحاَوهْ كنا الا هتع هيمو ادم ورا تدل هل يداك 0

 ١١ كانع اشد نذ ةربككل ا هنإه بر قاعباف ضي ؤطعا هلل انفو اهنهاب هحلههاَس !
 اولد 0 ا ل اذار هللا ةطج فرج ويف هعتمَو ْ
 ١ ١ اًسراغّض كلملاتللا داجال ناخادل اسم اييرلا كواجزهدخارزع ا سل اجتاكدذنا /

 | نبال نا اهتمو روض نقلا ناف كل ؤ )ل فكر واخي هتيتنزل ضار نيد ءاظعا
 ١ اهيل هريهظو جبر ةزضحزع اة ضل مرييكيف هدالداو داحكاَو هدا مطولا ظف
 | اىندها ةرضَحإع نيل ضل ال نوكأ خللاد ا اظحلا ناو مو ءاينرالإللا هدو |
 ا ,ةعوركمالو ةمرغ : هوب خيل طن )نعال نااهتمو شيبإبا ةزححتو اهرعر ال ناف 0

 ١

 ١

4 

ْ 

 ةدزئرم ولك هر د!يجنم لا انج ةؤزع كل د ذاعارصت رمال ان عطب الو )ب
 ١ :تؤماواخت فئاجماب نيلماعلا يع لضرإكالا جدل و ٠ ياشوكمدْماالَو
 ْ 4 ايار اعاد يروي شهاروج خبلاو يركب زل لإ نيم اك *اباباو اياهذ نِلَخ
 | اهتمو ا 1 نان كلذ ظ

 ١١ رتكتاب كل ةّر عرش ارارطنالا تامرقنم هلاص يخل اإلو نيكل للشحن ١
 ١ اتعمالازذنخت ةئيط كل اًدهرتيل ةنال ةزارحلا عّم اصح اهتصّخب]كاماكما ناب ْ

 ١ معرب ومايا بزل نم عوملا لها تر ايي كل ةوماعطلا عن قلادانل ايبئرتنفاؤب
 ١ راغش نيبو طفلك إبل نا بدل انمحلل -- : مهتعصتضقال و عيب دع .
 ْ | الط حموم : دهان دل كال اذدّكم رهان ذك ذكروا نال تي ْ

 | كياهادكو ناو اكلت نيطلا كنفاني ةزو ال اىمانا ت تيا ْ

 ١ تالظلاغن ع فددرخ للعربصنال معو هثفافلا يف عماَمهل تلذذ :دداجطلاو
 ْ أ دولنم دن 0 ند ةرالذ ناكل عا ان انك نمانالي تلذف كنه

 | ناكك نمد اداحئبإو هل نامت تافز رمادا كن ايو اجا ات (نمنعل ان

 1 0 كداشبلف داح اىراونهتلطي يود نكد تنس يرام |
 دك ١ ل ومو وتل ىرااَو نع بالو هروصو هايللٌو حزم هيلع ئثاك |

 م

 ظ
 ظ

 ظ

 . 2 ذياتلازمدور عم ذا عم تل زد اَتيهاَنَع .رعام كه انالذ نماياوجانل دربك | ْ
٠. 



 ا يللا او رلالذ ةنشلاةنياخلا «طانل نأمل كانهؤ اال ذ هنن“ كسه الاد | ا
 ١ هرورصاب ”:ءدازاّم نم ئرَصبدالازفالاو نإرعالو ”ناعح ذكم در تيلحنا لالا[
 ١ وك يلوا ناكتن اتي اق هش ةزاتق ابا ل رسل ناو نكسر القنا! ِ ا
 ! الو لكيم نبل هداوحا نعزي تنبإل نامككرو اخي ابتدازما ءاكتلل ذ عبو اطضاؤن

 ١ يذلا ياغن هال ٌءاحاهضابك كاداَس درو همزعُم هتنفاط باه :رئعالورسلم
 اد [ظفارإسو نيكل دارج هااظف هنن ىرثال نا اًنمو هةّيضحتما
 ١ نس بدلا م ودم ثخذدل درطر 2ث نندا ةزردحر مدلج حجرحاو زلاسسلبلاس ا اننهنافزع وزال ا
 1 عيه اذن 2 قط ؤزملاب هلع اكن هتدا ةرعن ثيحن مخ هدأ "ائىرس نا الا رتمرللا ١

 ا 0 ةنادلزسح هتموت رخل ان ذاع ودها امن دكا ١
 لوززلاوإك ةْزتعْل له ٠ ناؤجيال < :”يدماهبإوا هتشفنا الوزغ انلذهذضاخ

 ظ و ااهشمم ةرامطاذ ةزنمتلا نم جخازملا ايس سانت نؤنوعلمال |
 ا .هنيئبعز.دامزسد ضابعزالج تضعاو 6 تي عمال نارتتعودإ ناك اكرتلل ف طعنت 1

  اناعول نعوريننملا هلثش انكه نوجحيبد نوصل لالا توسان اك نواَحتم |
 ا | درر هردك وز ورنصللا ةنيؤسانب يرش ةنوشملالنااكهمزتةريعو ُ ١

 | نمول نكت .كلملاو اًييلدالا هيجل َك نيت ارشل نان كلدونغو حرجا ١
 أ سطو ءاران قال بِ هش نيبجا سلا هكا هاجرب هيمن لي ررلل جدي يالا
 ْ يرجاتلااًيلوال 5 ءاام اي 1 لنميموزي نا داكت نيبال ضنعا زيساخال كلذ خذ ١

 1 | تتكامل ”هوئاط دنا :زعيجب ا هيلع نادلاحو ىلاخن هندالا دحؤتم ١
 ١ داضرلا ا ا رمز م ! كرؤرشم فك كاكو هلا
 ْ مهر اف دحاذللاّته نورا ءانلاهرؤنسندد اونو ال اهدا .نررلما داأ

 | ايباداعضوم وراه كؤيبرا سيد املي قادس نم من ورك ازممهيق كلب |
 هكفاَعءلاكه تّمتو ا اهتم وكت 0 ١

 | سايل ةزهتلابانازتعا اما تالف هتفيبايابعاوممزلاو مْ كاي ايا لاكلا نص
 ١ ثودوامنا* دلك قرفؤتع 0م 3 ايوا نإكا ع 1
 | ميلك ضو اماواهدرفم وكر ج١ ةفرطمنا فوز: تلانم هنمببال امو نيباتلا | ١
 ْ دل قتتلانا عم ماؤمراةد اينو قلل اوكزنرط اكلانههلذ هيلعاو دْزّوأ 1

 ا هينا قدك ملداو ة اتم معيلع اينجل ايصاخوو هبا تلكؤلالا ْ
 ا مصاؤؤ حن ايفل عبر اوحوعاذ ومنا راع ارباز هنولئِفبام عين عيجاماق ٠
 ا ل يما ندانل اًديْره هنقحةنل نمل بالذ انبو رمان |
 | لطم اًيرللدبحو هنمالطا ميدلي : دوف كادت هبزةداالع ١
 ١ كا طب نم حدب تك هنلعر سئ هكمرتيلو هوصائم طب اخاه م١
 | وجدته ضر كزيالادا اًهَسّرَم تاذال ارمرزجُو ههفهنكيرو جا ككل ا
 ١ ةكي ماذاوتخو نووي صمل ها ممعا تكتفو ضنالاراظتلارث إسداررلل 5
 ّْ ذاب وروما نبع ثقل ةءاستنج الذ حازتشاانايندال كزن قوافل انه |
 ْ تاظنوتس تو منلع هدا ئض هاكر ندع اخ بجنديي عرشفو لاف هعم|

 د40
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 ا دراج فوك قيد كل 5 و هنلعمتدا شيال 54 نار ناريحزم

 بزل خرجا فر خاتتومرتلخشاا ل ض5 كاذكر هلت ذا هدا لون نمل
 ديلي وت :بلل جانت ايتن عرش
 | تضحامو يم ع نتا هلاومتلا تؤم وستر

 ا بانإلا كل تفغنفو تن 1 انه ةحمَرل اب ميما يادازم انه هحتتو قاع

 | هريواد *كل ا كم قس ١

 ثوان نملك كدا هناق حدب 4 د كدجإبالا عجداف تكلذدر اننا ليعر منال

 ١ ةنذانتسافرمطم ايي وأزس ايلورشنعةنجر اير زايد إايجرتت تيس حب عم جدذد ْ

 ْ 00 ص ةلكش تيت هاعدداش هيداللعدزذ نامل لاق زواجه ا

 ٍراليَر ندرللو «حايسالا هاكواهب خاادعنق اذ !وعحرو رواج مع ةهاررعت

 م ولع تلاقتساوتا امو .َ

 ْ ىمر السلام كررعرجل تم 0 ٌروساحلا تاذد صندل كال نمي ١

 َ تان نوكرا اللا متمنالا هن طنا مر هجيني اوين زوي ؤتا عشنا |
 ١( انهو تنقولا كلل نييهتملا صب ضع ساما ْ
 ا دمي ل ابا فاشل كن ذؤنعفنغام ياها ركام نم

 ا اجد دحر يرالاو قاكذذو هدتلا هنخب ضني رمد هللا هضعن قحتْتكْزَمَر |

 | حاسوازملكانَد دال اكل تفاقم تال نو تقلل در + ظ
 | كو . *«_ت لل اعلا تردسرلان (سانلا

 تا وعمل 37ه ريتشنا ناو 1 ٠
 | يوزاذا ةنالول لالي ٍلغاو عتاد ركل يزرع وزان ند يركتزك ا
 ا تيوتا ناكل ءاهتعتسوا دام اًيزصالا و اًيِنبال لاح 10000 ايتدلاوع ا

 | ةنتسؤنميدنع لسا ايهنصال اذ اينيال يوتبنهلاد «ةنيلغتد تدداشك نايلي |
 | ريمابترلا تلاطات (حاتملا تال ايلاغل اق اياححل ذاق انف ناد ايندلا
 ديلا ولخ هنعيضدا ضرر وللا ”افلاود الاف روساّورباَو هرما اهل تكرتت هريعاهب

 | طييضهالاقد قرشا هين ؤئولو هنامايترللا ةئسو ردح ا
 | لغو هايند هيلع متنواربعؤمتب ا اذاو اينملا نها دنع هند احلا ةاضايعن |
 | اتعيبع يلب انين غيلط ائيرتيإف امم الاخ انماقااالاَعَت نا هنعاقب |
 ١ اهل افندي اند نواه مرتع اإل كلذو اسيل يضفي جيبكوصلا ا

 ْ ئغينف هيعّرشلا ضرع >> نهد تؤول كوسم نلمِاكَو فاكنا م نخبر ]

 ١ تيان ةلصح دل اكل ينل نبع حسو تلال نان ا

 ْ دانت خقو تلك مهاد تنولل سبط نونه اك هلم هتللذؤ امكن اكنا ١

 1 0 "اة اًنتَوفشِلاَفَت نها اتتسزا هيه يزبك تن اككلذ
 | هديلع نكزمل3 اولاق تلذ تتر بتركب 00 م

 ْ القت نال ف ةذب سوك اك فكتبت نادك مت ا



 اناا دن : رزخز د شلقف افالم هنت تنزف هاظعااذا امد داع هلاتزسملا فةخاناكا ا
 | ر انتخاروو "ننس تون نزخا ذر خلاني اند هتنازع ل ظنيزنكأ هدوازلازبشلا ْ
 ا نقلاقر لج شل الانذ هذ انهكلا ةنيالمالرإ تتر هتيلعمند | صمد ' لوتس |
 ا اودوكيل كلذو هئتنريمد فعال ذره دعزع هن تغمبلينلا وه تزف اان ثا ْ

 ظ عسولال هتعضاور حضاشللا مامالا حلق و "احتكاك اسدات هندادانايجوتن 1

 | ملاعب كل م اطنافؤّرشنذابالا مندا يما كدالواَو كلإّيعدَع
 | لؤبا هز وك ]جوزعجو عم :نطايغمل ادم اف لؤفنلا كلذاكذ 2 تشانلببا مجاحأ
 نادال نا داك لاقت لاق ىلاغن هئيللا ةنجاحزم هرتصخ اه ررعب هل ةنعاطزم ا
 دحلا عَسوامل وعد هدا هعدرما نيل سعيد كوّمسو "راسا هاندا عطل 1

 هتلحال «ةسوعمي هادعلَو ءاطعا امِدَعِجر كت رتكمل ال هاي دمع كَ
 ١ ءالؤول ابي وتغو كلذ يهل كعذ ىماداكو هل هدابمناو هندابعكل نيتك
 هن ومد ةرَم هد غمسو «تاوهتماو تالا الا هجيرذ هللة هنعحر دل |
 هديرذي نا افوخ ماما صن ةنجت اينرلاز لفل لتتوهنيلع مند صر اتخلا ١
 | ل22 تورز دكر اهنم جورحلل كلذ نّكدنزمرال ث اينما ةنكسوت شا
 ْ هرغال ابو :ييعمددا صاع نحن اهم ات هدا قحاب دان اعالو اًكرككي ْ

 رمل نيتوكل ايوه اطتعاول ذا كو هنلع هسا طرز انداعنعانال ان
 | هوما وعما حسو يبدع هدا لص ءجزيصعل ةظحمهتعارعيغتشبب ْ
 ياام ن'امعض ءاتبادل ٌتاكاذافداكلل خجل ومتئرخا |
 « طقم نورك عفا ارهاب دي تقرذتف هداك كك زج هضاب ْ
 ِ اينرلا ةعسؤت تاكزمذا ارت اًصافم ةلثافلامومتسلاو تاما ارم كلذ ُ
 ] تعلن إيهتمرخافركشلا تالذن مثب انو هكشيو هوبدل ةزكتم هيلع ١
 ١ لو اًييلوال )كد انيننالا ال اصااخجب مونة بال طنب قم نك هلع واما ٍ
 ْ رد ا ا

 ماّمال اناكو «همتتحل عة نرته دنا تملاو عمد اماتفعي خدتو ام تَو سو 0
 ايلا دال إي هتق هرم سان لمه ل الج صواوال وم مالا
 * .سدعوبلاغنسا طش اامت 0|
 دارو نل كام زاواؤ عرعو كلذ ليلا هنبلا تتكحارم عانس يدون متع ١
 اهلا قانفنلا مكعةخضزال ازمة شفه ذنيطعاولا قرع هديخ احا ايتيطفاو ْ
 0 هلللازع نارثال اممازم دَّنَد يدلل ايتها اارظنا فاتر ذة اهاظعادجب ١

 | لل عرج اها فانا حاتم تل قردان صين اىكسعاذاف ةضؤعب حانج
 | : انو ءاظمح انجب هركرتاو وا هنيلا تنئتلاوا هي نما يحرمرالا |

 ظ 5 وال متيلع قداسضلارنفعلا نال هنيتداصلا اتا الن حولا قاما اان ْ

 نا هماننل ون حلا« ديرإللا لبا ذرل ا طاخبزم اهزشارك «دفللاةماشنؤ ْ
 ال ونه الاذ تاذ تيجنمدب هررثم الامل ثتما كاش لن اتلل كعا ايلا تشل |

 ُ جت كل ذل يزل نافاهل كاك هللا هتوف قاطعا انو ثيجزم
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 ا | ناكذات :امييثرسادلا اول انال دواًدإ ةببازورم در كلذل د اقركّس هلع دكان ىلع

 ال ارئطنملاو كؤلحلا ناليا غنا فاطاما دوا نئيباّصلالاتيلف الاي إسربالو محا |
 | قفل لنتا تحلم هي ماشاف ناطاس انا هل سا هدحا يعدو ا

 ا | لخاكواك تفوت و دؤحولا طشلاغن هلد كلللا َرَس هداف حاصلا اظاو هل ا

 ديال ماورترعذ اطلتملا ناكتاف فورعلاب هيبصإ»عهنمنردم هيسااَمؤ ْ
 | تنك ب حرشنم هلق اا ايو معك داحينف ايش مسا عم ٠

 | لانه غيتس اشم لا سلا باي خافنار زن عنا ل لو خصم ا يعيرس |
 | حضعن ةن هوا تسال فتضني هل« موطعا انكذاكولدا ١
 | نجاح وزلعشملا يسال دل ]ا

 ا سر اغندسا 0 .

 أ طنا ضوةَقفدَص ص نوككزاال' هيريرا هفزّصلار١ صلال يرريص حارشما ا

 |  هيناللا ةؤدص عت عا منرتماهدكٌصنادرد ال كلاو ما

 | هلو افرجالا ةئنغاضةبلطرارتسال ادع تالا رتيبإ نكد تنعم نيج
 ا اخلاص رلارثمال انام كل ذاع ثا نان نيرادلإيإ ايئبشهندا عم
 | احشل ةماذازوزلا ذاكذبن نالل اللا عداشملا برن اغا ريغالتلل ةانل حا |
 | ا9اوذلاّضلا ومضاد عل ِهلْؤنُو اكيلغاهَحَس تورم اهنا ة اضلاك دفْزَصلا ١
 | فدتقننفو مالا افدوعفم : ةناكز تخل ذاق دعلرنسادلا ثن رولي اِِلَو ةاكتلا

 ١ 0 طنا يلعن ؤحسوبو ةاكولا وخدام هب
 اة :ي اذامطرمال ةةفعاضم ىتسارجزمريكا"ن اكرل مهد اعيظا بَين |
 ١ 2 تدلل ةحاحلا سا انةجدادعقت
 ا 0 نيرحات حلل ارتتفف د هنلعدر داذالَستو هيلع هاي صناكزفو ءاينغال ب

 0 )واروع ةشَراَص يعزف هبطع همدنج ل ائينتريسلل هيلا وعم ناب هداككا ١

 1 1 ب سك بعذالو باتِلاَو ماعطلا |

 اا عا زهق هنا دحدبرصاو لى كرّرس توعد «ضعبم طمني رتل ْ
 يلع انلا جل حاطا تال اني 'هتفرصي هتف حا كرديإل نالاكيلا |
 | ههعزاتنا هيفا عمم ادار ساطي اقل هيدحا لغاذاددكتبإب ١
 ْ وبلرحا كائهنوكناال ل اير انيكض ابان كلة
 ] جزيي اهي امظان بيج :اكرل اعنمو ل ضل مب نام اقر يشل نظلا ١
 ْ ااا عيش نضناكوت اذ همت ةوكزم زال نظامنا

 1 تجرم طل اضيزذو لزج خ اديني سان ايلاغناكرخ هت قدم وس ابك ا

 | هللوعباشادحا طجب نا داراذا ناك هذ هدم "فص نكاشم كعذ تسائامن |
 | تكلقافدحا اصلعل ومي نانو هلينطام تكؤ مل عِتِيتَو .:تللل بالخاص
 | انهو هح ا نلف نافيا ةزم ل ادع اش هبطعب اينو يزل هلا

 ١ رسوم «اهاخ دلما لاقن هتحاحتتفك سنها هني تيثياكواشلا |

 اقلاع نين مح لا .زاشنلا ةهسحصتمسسم وم ”هنهاهتجيرماولالع ١



 ضع دل جابر تي ةكسوب تيوتا |
 رو انهزم ؤخلانحالا 1 انس حرجا ههفلاذع
 ننلا :نئتلا اف ثلا ومنا اريدا انيَع هيلع قرا يه ال زيان

 | قتح امان خاف ةةنرج قر ضإميد هلال ا)ظال موي ملط اكن ههارل_
 /انالارخ نادال حراوحالا ثير للانهؤ وكن « جما ءهتصقطنت ام لافتات ْ

 0 قيناتن ال اعمل اهبوكتا ذود ا

 <. زيا تزضرهلو ٠ مهفانرهترارشمإم |
 تلال: هج حال ابب اإا

 1 ْ مالا نس وف «قضولا ساو لوفان
 ا يسع ىاعن شارت ام .

 ا زغاةعبم تيب خالات زهلخال انبدها هترهِاع يق افاكم بلطيلا وشن نون هلع
 ا ١ "قاصملب ماهنمالا نع: كاكا 2 2 هلاؤتدهان ال ذفَناَقن هند هييتلا وحالي هونكُم |
 تلا: بلت جب ميا كل ذلع ةافاكصل بدال ناتو اد الام هكتلَسرأ |
 ا كلذنع هيضق اناءانذد دادك) خلاف لاف اسر اب ةاحي تاكاّم هسا ةهلوقْرْعَد ا

 | نمرحالا دّوعنزم|ىتسلال « هليل لاى ة يرن حازم دل «ئينزج نم ةرتمالا ارك
 ا م زكوهام نم هي داطصبل هازل ايوا زد معبطعحنا نودرسانلا

 ترو ركض ف هافاكلاب هيوع ز غل انلل ةطثب يرو هوه ْ
 | دج اع5وداتكلاهب هاك ناك املي 00 يي للا ا

 ١ امخرطاين ائَوهُو هاك مم هلت منال ةدا ةيعسوار هندايبفلك هلو هءازها

 | ماخلاو نخل فسنم دوج 7 ذااراؤلات :هرن د دل اردقنال 'ب اكمال ا

 كلل ناكل اوايفو يلا ختدنا !اتتخلاورهاف اًرنل اباد هاوار تحاول
 0 مّعَم ضوفوريجنةرمهيبلرظنلا حمو لاما ت واتا خ لأ اعط هندازم
 ١ «تكقيي اننا تئهسرهللاف < انركذان ئشياوهني د

 « ي!عدب! اىن هسا لاا ىو

 | اناقتك وري نإ 20 ياذا ءطعس وو وك
 اهوا جوعد اف ههادت دعادا كيلا كوخل نب :وكام جرحا نافاتشمارشس

 ١ ا مادددخ قدا مهقران نال هبا راو طخ اضنا امتيسال مخ افضرخماب

 رو هك رم وضخ ع عجل كلّركو حكما هنيبدبهدالاو ةتاوامركاَتب ُ

 0 | ادرك شان خ انخإلا ةءاحذ اشك فا نوما كزذكةيذاضنااجف |

 | تفراف تيركدخل ه لاقاذا دهان قو دنع طيري شم

 بكرم اناو ىف هنا كاما :امطماملومكك وشم |

 أر هوكماقؤفعر بج نيكل لاو,« مامي قالا عاطاولارؤما |

 | هللنازإيدعاد ممتراذنمتماوفام :هكرتجمب تلاع قطان ٠ ١
 | ا ذاؤ«ةدوجومريط «تيلباذ تمام ةنا ادع. كان اغاف اكوطم جزحاذا |
 | ىنحلل /خقدندالا هرساانلكذ ىلاخن هند اش ابيعلاو نال تخلت تاداّماهنه تاك | ا

 دا جيك م

22522555 2 2 2 

 ا
1 

 0 22 ع جسم

000 



ْ 

 | امال وراق قو تاسع هينال نع كن الكلام

' 
 متون اهناق انيس ني سعف هههيرل اكان اهيناهل ٍتيشاتنائريلاورركلاتتم

١ 

0 
 ياس اميل ال نيوتن [ضجالكذ ةلكد“ «هفوناب قط 1 ها
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 اذ نجا درت ل

 | لاتعنك مناف هلودانل بذي اّمعَم تاقائسلا يلع ويب هل ؤتملا تادامادعأ

 | بالا هوس مجيد ةعائج لتي ن ا اىوخ ءاتحنم ٍةْيوازلاىلا جوجل اتلطتو ةزاتما |
 و 00 ابا لضاوا دورطم احا اًينبال رع كلاش اًيددال نمر اكال ا جرخلاعَو |

 ٍ تاّسللا ندد تلعلاب كلذ نوكيش هاندرطاذا مث ءانياريج ةجيلر هْيعَدادَح ادخل

 | كاتو هرزعما بيور اظازعؤاج حصن اهلكزمنيجيبا جلف ذاق
 أ تناك "لوقت حكاسبإلا بتضناك ماكل اوهداط ارو تاكصانم و رورشس |
 ا تاكد هناحنو نت نّوددي' لن ومرتتنل لومت وتلا مهارإ |

 | لتؤد ىذ اكاوزكتتم لومترؤبطل لكلوفس ظتحلاَر دا ادعى ربَس |

 | تلا هول « هييعرل هند سءاوالل نأكل ت داكتللذل: دوق |
 لعد افن ههاوتهاامو ا

 الوم ِ ارتب! ديعؤاةكلذإيوطاسوا وزفكا ذا خنسكو ير مظفمّدَع
 ْ | رتل ماد ودلم ديدات لل رس انت تتمللا اانعاودحا |

 اور الكت اندلاع نمل اهيدمربرعشو انقلطم هديه كذا تقع أ ١

 | دع حر حل تلد ناكائذ نوحتماذا امال صوف الك طساوب |

 02 وعن هن هندا هّمحصاومل يع ير ناكر هتسح يسيل اغا تال 31

 | اندفع هارعإلا نم جدول مالا وا هركشب انما 7 نمارج اسانلالض

 | تفاهي يذلا هتف ةحلت انهو «هتيلان سعت هو 2 ا

 | عماراج دالي فرن لاقت: قحل ابجي نما ناسجل ١اعطغ اشم هنيلتداكلَد | 5

 | ل كلزم كيسا مايا نيج دبع ماب ن اصلا خنق هلام اخ نوكأ
 ا 0 ناوندجمال مث ءةنوفعل اب اجا غملامدَ غضا اًقوقعلاو |
 ١ درب نارد وكدا افالاَد ده يلصق تجرم ةعاذل ةخزو عسل هانا |

 | فتتالاهلابرهنيرجلاف ٠ انو م كك
 ٠ . )عه بز اعتدنا مش نأأاعد ١ ٠

 |(مفؤن اهضاراذا دكني نيو ةجاقيل كرَو باكاا ل ةلظفلا اطعاب وست ِتيط |
 'اذناماذا ةلم اك ةنجاجرملا اهتيوعا اًمارتيكو لكا اناًءاصَوصحْنااَرَعلاب اتحالا ْ

 |١ الو . ل ةح ا ع ١

 | برجا سفن ةيبجيك لذ اههتطعا دفن الاَهارو يرجي نا نمار

 | اهطخماتناكت ةجاحرل اجلسي اعداهجاع راو اهم اعرا نا تن 0
 | هرح هل نا بتعاو ءاهباعرارونجدؤنت ةنج ءاجيللا نكتمل يعي ءائش

 اهببع خداو ضيا اكيترجنا ديالا اهيبري نينملاثم ةحاجكياا تتطخأ م

 ا اع اتشجلو ةذلجامِلعَِسِالَوَحَو ظمل شومانمرصلاولا تائَنادجو
 اهحاغلال ااًرْرع تمم تمافااًماهْنا حماس اتالم تبيها تفطخ

 مح



 ا ازال نددت انا يبل نوع ناوعتاهظن اصانزغا توكل اغا '

 | طنا لعمل يعوصوب هندا هعجصا ور جير يسن اكو زنا ةقلكمنكترل نا

 || للان زعل اة ذ2هاف اداقننواكاباكتسانلانانؤقتو ناضصتتر اهسؤ امتيمال
 َ تاذطلاو را ذلل حصن اسارثبكمنع ةسايضر ارد يلام عبي

 | اهذذرتؤفئاهنؤن ع جسلل جئزطل عة ضنا وتغلق ارح يدع

 | عاودول اهستفدضرتخَو عوتتمال ا عجتزنال اهتاٍدغاومشن عبانت ىخ جرت ال انيئاف |
 | رقيف تف امعداضا ضو هاير ءانماؤ تؤ ان اناهجِله خذا قاك
 ١١ ماتو هعذاضاواد هابب ترسكول اندحاوبايبانلال (ضموس اشنذالإنوطان ان
 ا در حن ةنوهنهور نازرتهام امال ازعاتخلا قد نيك قرود وقمع

 هان نييرششت هشلالع باب ذ تعدل. باكل ايرجيكَعَف كب هنا ْ

 د2 احانو سحر جوادبعم اه طادوج )نإ انعقد امون !تنراطو تع ص

 | او اهيلعز جوت ل لضخ اهنؤبج تننقباد اكتنلاو تحاضف اهيل تعلم
 | دزاائغتلاؤ بانا خيط« ةيابزإ طلخ داك زا اناَووإ د ومئات

 عال افيصء ىل دج تضحا لا تتت كنؤتز كالصاخز خت كلوهيحو هاحن |

 اهتنرحوت هدا ثلا ا ا.نلا حيط وص «دلخ دارا دؤعتنزخاذ حيصالا

 | كولؤ كو خوفزعضاف هتماهتصا انقنعاع ضاع دك هدم ةةئاضأ

 ١ | باورلال ناحل سات ترهل اعرموبل انل ذنف ”دممااجترلاث تنطرتعو ا

 ظ | ناكاذا لوي صال وتعبر يسن اكو اميه تف عدا شل ارم طناف ع تتات واو

 ١ ؤافوارهارجي بايدعاتشنال ذزنما وتصفركتللا ا كحل زم ئتركد دلع
 | رعزمزاف كلذرجالا انآلا طعانؤظفدل اولد اص اهعاوع ههصرع يذلا 1
 | ةفذر قئرط هلع )اكن هنا رتتعاعر ةقزر ىلا وصولا قرطناوجدع

 | انا الهبل ذل سانا إل نانإون ال تمهل دحلا ك4 افاندازحتان دنا ٠

 | اوكوتيذا .غنابالو كل ذؤ يهم توزن ئانلا نال لجلاو نال افلا
 | لقول جاتا عصر 2 يرش وررطنال !قلخلاو باول اين اسحإلا
 | درس لملم هجن الك اانا ع تق ء الك ةظفلا درطا كنك

 | تاعضا كلذن كيركوت 33 هيت اؤمنلا تازحتتذ امهكإل خية خطت
 ١ تافاوقلكزماهعطا تصف ثلاخلا ةجئغ اخ هرسؤلاثاهند 0 ظ

 | هللخينلانزاططانا ذل زيطبراجدل ناك اقفل يخص
 ١ :هظئرشل ةئطق هّيطح كار ظن انهفاو محار يكشف يفد انتملا يدا
 | اول هنأ كل ةزم تي كل لق لالا انهم حسا تتنك هينا هتضلا |

 ١ تاؤلكيل اخ ا كابإن ٠ 'هبرشملا بطئ هيفا نب انمدركت كلذنا |
 ١١ هماحطا كك اوني دال ذواظفلا ةيييزتب امقتساب نيبرطارطج حيتنتو

 انيببهلا تزمسرةلف « منلا ن اسحال اي (_ىتساو ءيلعرتت العو هنيسو |

 دعي لاقت ثلا ١١ ىفو 9: ا

 قي هلت يس يحسم .لقروشح |



 0 لامر انلقم نال طف 5 57 ”واورس 1 ري :هدماانطت 1

 ٠ْ هنا ميسا اُمِلْوَعُي هللا هدم نط عتريس تحمر «رضكاو نتن ظ
 ندم جرتخال و هيلع ولف 1! نجاع ادعت انهو ة اكيركمل ةلاصال انزل ااتيلع |

 ا نرللا اجت انع دنع اكدتتكر مل ةيئجلا خب نيل ن اكو عر شر ذأ ترضخ 0

 | فشنشل الو نكي ال ثحزم ود ابعي هلع تزلازمل ةنزك هز عميل ١
 | ًالصلاك ةةيث ماىطل اريسنت لق اَنطدا هند حمتو ةزارضحبزم جزج و والاف هيلا سن |
 ْ ةعورشس ينكح كاز بز عم هيب اطر ارو نيلالا تعشاام التملك |
 غالب قوتنا هيل امي نسحا زم عما, تدرج نجلا اًهشام برحلة لكالا
 ١ اههزلو ةعاشنفل امها مروا الا يدرشسو هلكأ ل اميل هنا م هراونمحملا يطرح نطايام هنا ا

 ١ تاناغاذال وشن هنداا هر ومب نيا تمازعا ميس لايف

 ا ةووحل فاضل ميشسا هناق كعمل رشا ومنو هنن اكرم الع مدا

 ا ةهتل!سيلذملا كتبنا كلذ حاتخلاو لاق كغ ةجلكأا اًويردسرمال اتلازم وكتميك
 | كلر عّمرؤ نلبي يخيل عان :ةنا ابرج نام ةجيزاكتزماعا
 | ىلاعيظا قره هتلن الاصل هحمروضل نوع الا ىعتمولو كرش كاك اج ١

 | يذلاروطعم اكزككل ندا تبراك هل تاكل ع دا
 | ام لذطت هدا هعبرم ملا عقر ست دمبو كاذاغلكال 'نم ةزيزاالؤ هن

 ا اثهزمو «ناتقللاث ودول هتبكب اص هلك لتال باق هللا عمرو ا

 ا 5 ترث املا هدروألو : متيماف نين اجي اك يشيجاسص لكاب تكانت: |

 تعش اواو ٠
 ا مرعوا عتموولكاوا ريماس لخدلا يي نذزإي مش هر ناين يلا تيضحزصويرزاكت مدع |

 |١ وماهو" اتهؤهام نك فدا ِ هد وااَجزمرشب انما ءاَرَو نمل وسب هثعشو ياوحا
 ا هبؤلوت لماذ بيغ والخاتم و هردكأ اان كل ذو بابا دنوداوفلغ ادا غداف |

 |١ اوهراؤاوعحرا لم نار لاف لافت خاف نارها مظعل جور دكتبرسانل ايلاعد |
 | لصحاذاددلا دي هرا هد قبل يركن درخلل عدا هنايوراَكُت هتداد ادع ئتط ذاوه |

 ١ توهوخ قدا خشيم همطزءاز مالا ان انه سيدان ةلج!و هل كلك |
 ْ مد يايا هل تح نايرزكل باغ عب زالونإل اذ هيتهالا ةنزج هلل ضحوا اتنتوعد |

 : ا ضال ا مرام نشا وحب رعاش جنجب مضل ةلج |
 |١ اًنعداطتعتلل ديدا ٌدزيؤرادلا بحاشغقوملا هل لِيجيَت كل ثمل ع مابا ' قاب نا |

 ١ كديلااكرامل ايحاضملاز مال التجفيف اعتدنا نال قع مهنمكطيعرلاو اقمكيشاوت |

 || ةراعلا نايئرجل ٠س د ١ تال هلوع نعرارال ايم, اميوتيت نان كليب رتمالال 2ع ساو | ْ

 | ربيعا راين اهمال ورلد ملل اذ احن اهركرتول و ذم وعزم عاشرلا امل كوز |
 | هنمال ةزابز نسا يعت ار اع دعرنب لانكا ل منن شمو تبن مزتكاو متنا
 1 خذا قينبشم اببصحملا نيراتمت عيخلا خب هلاسالا تقم هناك 21
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 ْ | وجلب يريح عخلات زعموا قت اظاسلاةذت حسي اهلا ا

 اب َدَحَو 2 خاب ؟دزهطاا اجا زن نطاخلانيبلا جارتس تلا أ |
 ْ  5متحروعاض او ءاعرتنمبعزيو ضافل ازعل ليا | ١

 | تاث فاقال اة حت فزممل 0 دهنددرخ دا نم همر فتم هرثستو ىل اها ْ

 ] اتيشوا ةسإبا ربكم مودا نقض ابقاهذ ناو انا نط امرشا تزعف ١١

 ْ واخي ةولقطوزيد وليف: عز جرعاذ هن اعزالافو تتفعاربّسب | 1

 ْ واجمد تندلع دادعنسال |تيإئند تقول ًاتاند ذؤ تمكن اقرزع |

 اراها ببلاد ك ترش هاد اولافشاَوَذايراش شكو لعل [عرن رش زم
 ا ا هسرمكر يه عيال فدناف الط توتا هوو اجمال باإ ْىَدُو ا

 ١ لور اًصولاقت هاذ نتاع ديو يطول تالة تينا تزعم ْ

 ادد 2نالض الوم خب الو ال بز صو خش جن اليم هفرع ظ
 ْ | ؛تعيابلا فددؤامكاباف» ههَنِلِع اع دري همإيادوترعذ + هيلع ةززئلا 0

 0 دعا اشلنز نلت ناو اتفلظ اناا اتقلزم هعيش هال احف ناكايز ريف ظ

 ا مدع ]هن كل ذليف هيباوعور اكرم ةةشاشبإا مكاَشلإف مياضم ذاع ]
 ١ اك سمرا م هر فملا

 اضل ف اصح و زل عر رندال نارها فل الا ةمخلا ع نمد مالا دخت هتسل مال الع |

 / 2 يزاحلاِتَرهتدرلات .* تلذطغاف ةغامبا |

 اد نوع بالفن دارماممم ٠ ؤ
 ْ واف لاك ضوا ادغ ناحان دذموخلبادلاكؤم ايزدلا مذ نيا هتاز اجنؤ دن | 0

 ] | يزوعلا يك ساو نا ءتسو ايحاصوملبو هضدي فعند ةناقن ناي | ظ
 ا | عنو 6 اهنميح تفسر :ن نوكأ نادكب اهموركسو هّصول اهنفئاعتو 9012و ْ

 6 م انيدنيحيد اعد ؤداطلن نيل جان خشم عم كلذإ |
 | اق كِل داََهَو نعامضدؤ هن الاتي يزل اناشلفف يورخاَو دولا[

 هطاولا هيلهد ون ارز 2ئبإل هيف تغازلا نافاهسن يدهن ٌرْوعاينر رت ْ

6. 

 ا ضع د2 لييبا الا ةلاعاف هلرا# ناك انو «هنعاييدلا عدد لاوس ١

 | ابارج دسار رع دون قماست ارتتفحناكزم' 2 ”دااكز معا هيحاضاهري ١

 ا« نلاتلا فر سرنوملاذ "كل داتا كحئاضما فردعلال ِهدرِسْو اكيهذ ولم َ

 / مص |ىرمو داق ذر ع نول وكمت عااعنا نثللا هنَضْفَِر رئت م |

 ١ كوم دوبل فل هيلا نجاح مدعم ديلا قتخباغمدع عملا اينرللازءيفند وصد بج ظ
 ْ اوددؤ هسا ناطلسلا ةئاعشتم تكواَي هشتنن 4 ملت ماتفللا : تاهملا هلوصدعيذ |

 1مم منغ ايمانه اهنا رقت انموتيجلا صلات اجخيرانيد ثلا هلا حو ]قفل |
 | تزدزملا "با نكءاوعيا صبت انو قرص اَوعَرُم كلذ حرت اناف هسا ١ ظ
 1 علال اطعردملاهن سارخلاا اهو 3 0

 |رزالكفاجت رضاها هيداهبضاو ما لزم دشاكأ اجو ةظنغبلاةمانملا هجين |
 1 1 ا بيب يي يييييييهظل

 كن“



 | تيحن ضاعن اهالؤت عوشلا نبك كذا اًميلوا تانمالاع ثالثه ل 5 ا

 | تتاكو> هلكأ يبؤطا: هن ليو ةرظل يدوم ارا *:نلعليلامتمو

 ْ اكل ذنحلا طب اناؤ ةطاس ثكماف ممل انمرؤنانا اننا :هطلوم عطف تلكا |

 | تاّسال ابل ثالثلا نعزم ةنمكلاع ونت اظخاناذ اترلالكا نمت |
 | لعْفنَد ا ا

 ْ ل يس نيحالطلا "ةق اهيطزملكأ امل ارم 1

 ا
 ا انههؤقؤيلا ههاعطزم هاكيرشعود ا باقه اشار اكول 0

 | ةرمد ةيعيشلا ةنهااع طعاثمنا البعاو ة«تامااىلا ةّهزعك لزج ان يفانغام |

 كاف! نا كلذ تقلا سيو هنيلع ملدا ص هاونل اعطلانلل زم يلطلا
 ١ 0 نؤد كلننلءاق فدا د يشف نان نؤتشلا

 اع ا عرلطا نر دنا جس ركادلا نعخا هعر هير ردالف حولا ماتنمل ا

 تل ضع تتباز إب تاهالتل ازغما لق املك زم زذف رشف اناث

 ْ نمنع مل تلشن ءالادلا همر يال اتنف هنلعتةكتاف ساكماهطزملكإب ١
 ا ايراتقاثلاك صاغ عير هاذ تيكا مث*جلترتتمالاةلحج |
 ْ تايم دوت مماواهرت تحملاق ف هدو .رةبطداتلا ديد دك

 3 1 لا يتولد م ظعزتا ةزيبشلاو ءمارحلا ةغلل لو

 | ةئلطو اهرشا5 -انهاعنب ةداعرطنكتل ةنسومنمل غاز معزفورماوتلاف اصناف
 ْ ويلا حتت ءاهيلئااؤ هوست برأ الضان ءنِديتاَو لحلا

 ْ امهاناو“ نيالا لا ضمزم هعتق يلع دوعب همز قرطلاف نيطسؤملاف ١

 لويز مونم نيكو اهنا ٠ اهيمةئنتمالقل ارطاؤملا: ةدكتيلماكاي
 ١ لاو دانوالاو تطَملاَواَمْناَد « ةالاّصلا بنز خ مسدود قات هنها ةرضحملا

 ١ يلاغنهتلاز شدد كسا اهباكما ال اهم مومارب اقر ياخ انه هرعت ارب
 1 ني *«لكالا ين هوعاممللاهلحتإ ااا والو اما ناءتتس نأًالث ا

 ١ دانون فب هتلكخاو طب طز مؤ هعزتلاذ هند نانماعطلا انه
 | هانختتسا]نتماقوع اللا نيو نافذ ةداعدتم اهيدنول ع انبلإو عقول ازمأ
 ١ مَنافتَعنعانؤع : تزال ديفا ها هد عشلا تتاح اد صا اًمععراو |

 أ ماخط لكن عتالاهلؤف الز الهوا« نيالا ةداإإب :بانحلإل عا يشي عتفت |
 ٠ ١ ا ادا ا انصاوفأ هيلا هلعف تككش

 عرت) اختدنلا مس هاا .
 ماك سين دو جبار رن حاسب ذاب ْتْيِضلااعملا دنع |

 ت ايدي نو نمولل ناكل ذ حاضباو"ةرخملاوا ايينردلايف هرتصم شمل ضطلا |
 شاول ةلذطل اكلت ايف هرتصي ايش هلي هنم تْلطْنمَو ما اًرياو سانلا

 ١ ١ او نامل انه +1 زميلي زاخانهَت 'هتببدوشغنب اهل كاي لادن ناك |
 ١ نلت جرم راطتحللا نافءمرشل ان ؤاختلذُو تايجر تف ما 1 تّيضلاهطي

 1 ه ةمجشو مارح لن ناكنءانفاو هذ لتءاعط دن دناكزمالةقاجنملاب
 7م د
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 اع اعوانملل دل ناك ةنش ادا ءازاف رطنم نعل اذاكالا شمة ش ايضا هز | عع جمر

 ا 1 ا ا اعلا دج او ا وجا ا

 ضر د در اسم وفا صرع متسول ُكاكماغطلا نم
 | قبنصتا هع صازحلا )عفر تبسذ هاو هبا عنو فايا احا نع(
 ْ تال نحر قنا انها اند مشو ماير شمواه ىلا ىا هيل ابهكيلغدراؤلا |
 | مهيلكالا» زل تيلطلاضملعا ذاد تعش يثمر ذاكو *تنؤإلا انهةسل برن |
 رب ورا ار يللا ندع وي اولا

 1 اج وم هموت زيكا ن اكد لكألا ةزكبزم حبر وصح |
 | قاما انهو وطن امايا عوج يع ربازلا و وملف وهاغا هددّمو موصل رسلقطَو |

 ( ددد افتجباإو وءعوشلا ذيب عنيطل يتاح جندل لق وكدا
 | هفبعل مدنزملكذا هانت 5 املفع "سف مريضا عقم اكد رد همول |

 لشم هطمرنعدل ارمزكوا ةداحلاْ ار انماوطهلرشيو دا ةينش هند اماّمط ْ

 0 ا دا مايا هناشتعا احةلكات تاكا ١
 | دلوككي قون اذايندلاق نر لاو زنق :كفئّبصضيدإعخااتئفشافن '

 ا .تراملاكلا تررسّولو ةزحالاف ٠

 ا تعبير نسارماصصو: ١ ١
 ْ قل :ءلاموياكءدّرَوولذ تييضل نول ذ هيي علك ما كل داو تيل ولو 8

 ّْ ظ

 ْ | مهر طلاع م علب رصيد لوط عولَو برعر حافل « هكرساثلل تلكزبلك نا ا

 اهلج لغا ماهل زع عن تلارقتييزل ارمال اوهار هو سه هبيطرإكزممطان
 امارات قوئيعيف تلك خدة امم تي دردلقر ١

 ْ 000 هتداربئل اثم اوهطا نيزك هشوعإلا قئضورس ئيئضترسؤلانالا عرتماخا نات ١ ١

 ا لال تفانداعيذ 0 ا ١> عطا |ؤاكولد ْ |

 ْ همك نم زمزتكا نات ههوازب ام انعضا دعت داؤتوينالا |
 (طعب هدلاو ناكل ع دنيدناعدخأب ترد ناو نوف فوفالاو ولاه ١

 ْ يسكن هساكزا اعرو د املا جراؤم هدند ةرونك هيلع دَرَون ملك ةفاينمتم || ١

 ا أ دافارطعل كل ذاغاهنبلع درا لكم اعط طع ردنؤبر تشكر تيب تنام اغَدك لذ ا

 | هت وا/ةوزلا دبع جلا نا هنلا نمد اعزب دج قر بتسيرخ ا قواتها ٠

 | نيب حوصوم انيزم طاع هتتيداذي هطمسا ةجرا ينعناك ظفطا!ل تغ

 تم امال يِكيرلرما جشلارجوااَوَس ساس طاع ازعل“ كك نما ناؤبا | ا
 دال جر دوبع مشل الشو اناا ماسر إف هنم 0 اقئي طعارد نكد انج

 5 هلع لا هتمهاتلا امو .نيللادا اين ناحل |

 | ضرع الَسو اذانخو اوما ةنياوزم هنا نادر ااعفر اللئواعا ادع

 |١ اص ةزبرإعزءماكطل كلذ دعا يجو تلك: مي مادكانا اقوي توغو |

 ا | الك كلذ زعم فن عارارغا كلذ ديد رجس يوحنا انتفدام تاكناد |

 | ةعاشعا جرئ ارسل ازم هل هجن نمل قاحاذهت» ماع ل غدضإالا | 1

 د مح 27 م

 د ا
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 ص يطيع كج داك مسني جاو اكسترا ل نانو قد دا
 مك ممل كج

 | فاض ةغ اهي زعاو ءدنر ور ةنعباخمالا اًماَعط هللكايإل ُه هد 0
 ا نعيذنا مانت دل وا عرب وح نذر اذ العر غااعدكاا نينا هع

 ا | اشذلا نيجارملا ا ظتتيربصيد تنده نرخ فب هامل خي دن عزتجل ما انارثخا|
 | الا كلة لشمو خحذ امينال هيب تنعيم الاو قحافرو هةخس دان رنسولنهلاو أ 1

 | وسلامي ل 5 نمهظف كا ادكماؤ طالع كردجاذاكو هاوعدو هصوديغىرطا ةاعرم

 ا اتابع تيك لالا زم نزع بسكر مل «يبال نا لعل ماش نلت
 ريض انمي عارته انيلانسح نعْيجلع تليجيسولفلا نورك كلذ نكمل لاقأ
 | وب عانمتمال اذهل مدل يسار تت هدراجالا طارملا نش لنفبمأ

 | نادت افاد نا نييالد ليعإل نا هسلفدزم هس سرب دري اهمالكيةلشلا: هركدا

 | مدت رز ويطرد ضب ناتنائوإل ضخ هلو خيب ن جرا هنداكَو ئرنا|

 حتببو اهو عظمي ذاك اهرذ "لالا ذات كرو اهانه
 ١ ا هرم مان لهل 'هتم تل ضاذاف ل | | 'خ

 1 0 ل الضام كيانه مزاّصما نب قرمزمطعاذا نيطما نا

 اديب تسوص المخا مخلاذ جان يحير عوطلا نيحاجد هن 7

: 0 ْ 

 07 دا!عمم)افتدسا :نااجو ءا|

 ا انمز كلدزم سناء شولونب مافن محياك زاب بيرق زيها | ظ
 3 هنا ابووانذد ثان تلوم هدا هرم نخل هدب تحض و ةتامزلا | ْ

 دل ةزاشنا هؤاضنن ف !اذاهننإهو مياعوعواض اسلام كو تزف هشأل |
 | لاطتدحا هما كاورع نافل ندع هلت هدو اد دول |

 ١ يودععةزؤغلال اونماثريإ لا اهب اييلاغن لافت مهن داعن نادسش ظعر د طدذاف |

 |تافاثاب نرخ نام خشدا لاف رانا دولاب مهلا نؤشلم ًيلواكد ةودعو |

 ١ نعرجزترال نم دام عناب ىفاخت هطعل فور ع هلؤمد  تقنكرمل) ودع مىلاغن |
 | اننذويؤ دزع اندْوسالوخ هدد لاقاتالكلف 2ظ00 000 ْ
 * لالا بر هيرو. .* :قايئار انكِلل |

 ظ عمت هت هيدازم امتد.
 | مكحاذ افاق اق قمل انزع ديل ناب درامز ام عتجناييدوخ

 ْ ريهسرمو ” حرك ال اهبل ئل نانيص/حائع ُدَعاَم ثيداحالا هنت درو أكف ا

 انها هيداتو ات عج رس ركز هنيعمنازما فن دش ها انسدرؤجر امك خشنه |

 ةالزمدلاخو ال كايد يح ضناع هنركلا اولا بتنك لسمو هل بنيد انه
 تركذاناتإ ةباجرد *«رباضاو«اياطخيمكاتا هذال انا هنالا نون يرشد رعت منوم كروم

 11 حا لا الج

-- 6 
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 تا

 0 7 : نذادلرنب ثنكرل اولا خ43 اغا (تاقو هئلس تذؤ غل نوع |
 نهتم هعفدزم هلع نربَ نرنالا نرضتمال انلل نكد شربة

 ْ نزول :ركتت ةططشم نيرالاول ازعل تاه اتلل ذ كاع الجو *هن دب يف ”ةرئ)ل ازرتعرماشلا
 [ هت ترئملاخل ابر هنيرحلاو ٠ متهما هلانعال | ْ

 «سرعيبااعنةلئاؤتخا اسمو ٠٠
 | القت هتدالاسااّس ارتكاز ا ل ديوس اا تكا

 | قملطم وموت اتننه يشر ال طلني .نيلعتعرلالار سيب اضلا تلم
 | كياغن ضهاشلاح مب قحنذرطال رمال ناكنانرتغلا ل جِتمرسيف انضؤماازموع |
 | عال كلذب ييراالازافنلا اذازملنا م ل ةريتزم تنرضاات خضاب ْ
 | هيلع هردهد اًمدتع تلم اوةمْنيبع هنها هر يذل اذ !هنغل ام قال ضرما ْ
 :ئنطبللا نال دنع ىنلا نوال ةمسملا هزم جينايإادئ هتان اهيزت اكو
 | ضااوإت انجيلا غاو انلل ذر ان نمل البا هرب هانم نكد الت اضرئغال ٠
 1١15م كن ةريظنو «هنعدلخما نطير اغنهلها) ارجغهلا نال دحولب جعلنا ٠

 | هيلا نع هال ورع جانا هلارذاجف هلخفنلارجمطش وعن اتش | ا
 | هتنادلازج لوو هنعءانفلذ نعل ضفرككيب يلا هتيلعئرلا مخل اكل رئي ا
 | غاناكم ةيفماق» هلة وملعب قلها كتف اغا نجيم 'نا حمار جع ْ
 0 نمل انه داكنامتهلل مان هحونل قير مو علما ذا نيرلالففا |
 لوكس ناكو * 2 عورزئاو هيلع رصو يلاءل فن افلقنل اليسا ْ
 1 يي ديرب درولاحل دانا ارو ضيرم إعلم اذا هتدادمتدصاؤحلا ا
 أ ىلع الت ضل اردزب وصلا كل ذنا يار ناد "نرتب ترتح ! هايج ابدل وعي
 ظ م ذالْؤْنمت هندا هدو بالا يعاو ايررس تاكزإ زا ايدل كسر تاكورفم ْ
 | دايك ةندايع تريل ارب نمإلا دنع نافيا هداعزمنعز يلا اين ل
 ا | تكافانكهامو صا دخن مو : ضر ازع جو رئجال هل عجوتتيمما هنياغ رم ||
 ْ تانؤال ضّمنو ا ١ عنو 50000- نا خاض انملشلا! هاب 1

 | ةنفاالو نعمل :ل ناك انيدرم مجدافدل ةاجإلا نر تنك نميري عليان
 ا رصلخا ثانمايادا موب ترمافؤع ضر اكلة دئزع |
 ْ ءةضالاقت هنادتغلا |صو قلد اتَرَءَدْوَللَو |
 | درهم اضاع اصل ةاينصمةنما:زفذل وانا سل نيزلن دع ْ

 ْ | تعزو "و تنفس مرتك نع انَهَد كلو ثيير نعزي زحل ايباد توما
 | كتم ولهان الإ اه اخذازغ سديم دامب انلذ السا هكا از
 | ماوصل نمار وعع اى عملالا تنحي تفعت "ةالّصلا تقر خيش ملال اوضرلل كل ةنشؤن ْ

 اخذ وطي ةالّصاإف تؤفول ايلا حان 1 روسو هنلعمننإ ص ناكزفو«ةذاضل ام
 | اييداَوا اضع لندن ماركو «٠ ه«راقرلا يا دانه يول كاياياهب

 0 حارج هيفدالا]تصفمالَو « « ةقمبؤ نيلخاَم عايدالا َه
 | معلا ةلكتراتنموه لا كلت ال ل رت الا ارجل نال هضم الاياب يراد |

 هت راو

 سس

 ميباشيفلا



 | .انماظعد اخرس تلا زميل انافوعافرل نبع هل اودرش تيا نم هذ تناك
 | قتلا تلر اشي نملاح تيركو تن ان سويف لكم ننعف همداخ بوسي لاق«! واهيطع رتب
 ا كال نا ماّملل اذه نصمت راّمْحو المل نمثل ذهتلب تفو لك ةالولا توببو نينتاعللات

 | ٠ نملاخا اير هتريللو « يتق الفلا هين كمت ددطاف ءاتمرم هلّر مش بيب ١
 6 ىلع هبله ساما اهو :

 ا عدنا ل ولم و يود هاا زلكو كوفر 0 فاعلا "0

 | زئةزوصإبعةراثو صا عيري مرو صإبع هزاذ ين دوعبنم هنا جزم )سر حتت

 هتداركعاذ ضلال ةزيؤش اوتاضرعا مو نع هام تف نان يوان
 ا يي الترا ماربكت دخلا دحر .نوضرعلاه ]
 اًههعرض اير يعزي نمل اان اف تن يعاب ا ناز يتلو نيتس رس نوال اح ٍ

 اجاتااناصخر واط لد ىساتدنع انتو وثرمكح قرط ترد باك امولكو هفرعا الرع هاعتض ْ

 | هيملات ققول تتثفزنال ابي لك اوما دخا لس ًلاناوضح ةاد يسود نيدطَصو |

 ١ معدي اهنا هعاوتها اهو. نيياهلابت
 تال ة َتواَحْفمانارحقساللع ةالاّضلل تا داجحما ونزومهطمازاذا نيبضاو لحد

 سوما 0 ظ
 كلذ اعاذ ةلدإل اىرَحا اكيحلانِلَعجْنِاَ ٍنبارملادا كل ةلشيؤ بكتاب اضاع عنَع

 داك ريكا لعبا هاك ل <لشنؤاةيزهلا ماوه يس جاد طا ظ
 3 تردي لل ”مدداف عاج اح تالذو مهدوظلا وسع ويم هنا ايش ذو 2

 0 ع هيلا هي تازماو 5 ٠
 رتب يف ماذا هنجيوضرا اي تاعاطلاز نبيل متت قاذ ذايلاعتد هناك دنع ئاتمر |

 ١١ ىلادت هللا تف لع د اعل ال امل تحن مالا هنم تيا انام اداه 200000

 باغو ةناغاطرتن طع رز كتلا اكيلاغههقنالن ف هرعلعا رحمن .نيحمزاكزهلكناف كاهل ن ود |

 نزعن لزيز نصيبا هعتِطٍماَمَواَصا هل حضرل هناك ياكل ذنادهنع |
 | هراكلاتاغاظلاهل ناَعَن هسا مرتو ناتتقال ار ظني امارتنكو عادم نب طبالا هيلع

 ”دقّيامذاف مو ومنو تاعاطلا ءرطفو ن1 ةتللتكا كازو هلابؤلاو ها هوم ١
 ْ ردد كيل تدالصم < يوعاوملا د ضنا 5 2دانز عزم مشا: لا اوهوطالا جلا

 1 كلي ذيولجورع دب نال اغلجتاغاطلا زم داي ايلطب ناكنلال اةناغاط 0
 ا .ايزاهس هلع ديوتي حا ا توا ١ مص سم

 هم ديادش كلا ١

 تازاتال ذواغ ال ةملعم ارحل الكم اكن منازع راقي ىممحرم تّيقراهلانإل ْ

 ٌتاكناو هتدزللا ولت دوت ناكتافام ؤمزعالو دو الد اكومتم دوغ كوك ١
 غيوم 0 ا 1 0 0 11
 ا ءليلل يل قف امسومماتيزح تخص اذ ردرو نع ذليل تس لاو هنارهد المعار | ١

 ا تتلو: : دل انين ناو ضار حن تناؤ مدان ناذ حرت ق اهلا ع ةمارإإيميشاشلا|
 ا غذا دا تراس قه ادن عتتراضع مارا لاذ غلطت تا 32 داش ْ

 -ع



 ا

 أ

 ياس يولةلتلومالاهزنحأ ع يال ههه :نارتشااب لكل نبل وفينا - ١

 | )تضل ارارزتم هه عورس ناو ان نا تاز لوسي هدا هع صا اي ديس كت حمسو 1
 | دموذاداكان 22 اكول اضفيب اند رم ةودال ىناهضادو هزمت دان اناا هيلع هريس !

 ظ | هنتعةرزنلا كّشاعف هوكي وربنا اييدتسمل 7 مرض عوز تلاد عيل ١

 ملاح ذاووتصحر يقم 3 كاد هر يور دك ده ميضراتضم تلا م ٍ |
 | ظعاذملا ةرضحرخن ٠ :رطف م كيذا ل شححلا هندا ةريصحر جن“ "ظنت ليزا ١
 ا ديالو نمنح انمزانبؤلل اص كيتا د ايلدالاذ اج اتسالا حاودال هكا ا
 5 م ٠ قيلاحلا برهتدرحاف 2

 ض هسواعت تازماممو ا
 05 نوِسُر نام دع ذلاصالاا نسق حو 5 كح ا لضعا د نهد دع سها لكي زخا | ١

 8 د .ريدابينممسااوس تم رديف كاك خابت هت 1

 هتنضازخ كفل وطظعاولا لاك ناتندال اذخاب 0الا ناكوودا نام ”هنيلع ١١
 قيال نبيع اهييش تعد ايوجمؤ رسل اها فر هدرتع 0

 ا ب!طعرس لاف دهسارع :ااكضو, نحت ١
 ْ 5 4 , لح لزحا و اك نزح جاك امثل ار قراَحْفز :رسنا قادوا يشل

 2 ا ل ل ا لا
 ا ةرعبت ناكر تؤعجات مؤ هترضحل ها يازاعنإ يملك هتداؤ ضم يايبا لحم

 ما

 | رظعؤمرما دا نفت كو هنيلبع ندا يَ هيميإن وهاغ ! صا واظعاو رس وبلا 0 ١
 هاكراصم و هيلع هدا احدد ل قسري هرب قزاز سال نمو تيا نل الع هرتك ا
 رادع يواعوحو ظعاولاو ايي لكن تاور يذلا هسرجحلاذ هدم هرخمسلا ا
 شمول عال ضال ومي مدخلا جر مبيض داظعاللا نورضثتساتل ِتااغ |

 ١١ نوزخايإل و سانلا 0 نيبارلاو نيف اتْاَو ةلظلاوعاعتملا 2

 | ززضازل خل زم ناكو "يظل ورجح ل مات مسوغ نحو ةنحاو ةلكيشلل اكنم ١

 ا 0 3 كلي دا وسع ل 3تاواالو ده ايكو كا اناوصنخن نر لوب رجا

 تيتطنملالا تال ينال لالا فالك سؤ وامل انك دحام وح قب وح
 ظ اتالم هيعمل تايزجدل تا نلما صان خت اع :هتيلكل ايدسق تانوعد ١

 | | عمدملوزلا يشل تعنت اهدا تااوم فن لان اكتض غض تضل انلا هيدا ةزيسَح
 | دمنا ماش رح كر مدت يجلد متبع هليلاهنع هداولعا لحد هداكحا |

 | لا هييلفن اح :.ذلا بياخد نم هثبق هماك الكب داس عنتر هدر خللا ذه |
 ١ رولا زم نق اكسل تؤكل بلطيم. ه تفل ط نضل نحل وتمت هنا هتعطرما العدس
 ْ الل موحد نِغاَت انداكمتت داضنلا تانوع) انو شاخزا الا تورنحالاواتونبنلا

 | دوال اتا لحي ام نع هتنصرؤارمل درونال امييين زع دوش عارال | ا

 | عع خو ممدتعرل ضل ؤ هدير نب يواعل اًيحَوحِل اك هندالل اذان
 | هع و نك[ رإ تضم كت متجْلاَو هلوحن# هتعاَج حامل حفمادا ذا نمكنمو ا
 ا يف هددت كمة دلل اكن ل .! جوت هن هتعاتر هتّدغأ ةكرةدايمل |
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 | هلجروضحو مهنغتو هيف ةزناجلادانختلا ننسي طيور نع نم طتطلا تق بكي كو

 0 لتخدطعو سجرسانلا عم مزز يلا املا 0 دس لاف متداناب بيجلا نط هلاغرااو

 ٍ ادكصت قرصلا م رع 22 اك ل كرا 00 0ع 1 3 رخل

 كرفت دري دا نعال 2 م2 يئازقنماقداص الا ءاذ هلر ال خواذلل انصر
 | يب نكت“ 1 لولا داحلا يشم لافنا اهو هنلع
 ْ ضو ردة عا دؤعا تح رض ص :هنيك,لتضاَو هيل اد: زلاتان هاج ارم عماج

 اخاف كذراجزميط ظنا متملالا لوب مندا هيب خوش للا ناار 3 مثلا
 1 ٌتاتكيِنكت

 | ةداكلها هْيِلعم انف كَتَعاَمت هِيِل ايل نجدهم مكتنا انه كنعان

 | صنووطعتم عوج ارو نكمل حر جلو اوج هيدر كار اكل ابتاتيإل
 ْ دك دنا هعد ع تاو ماكل اعلا ىبو يوصل كا ذ ذا نيل نويشلا١

 ّْ ميرنا لعادضاامدابنْل ابأككيف و بهنمولا حوش تاعيافم ةنئوؤلامانال كد

 ْ اهباينبب ةييبصم هته و هدربغ ع انفاق هنيلعارتجمب زم هدانا ديوك“

 مكه دارا مَرَعلَء يرض! دل نم صو رتهشرت داحضو م ناجع نيم كاس
 .: 4ع كيِلْغ هقزافا ذا هته لود نإ ]اهلل متين تت 0 ارميزكلا هنا ديو عي لاا 1

 ْ اذ اكناو كر ئيدللا ىف هر اي كانا "نات نيت ةاكنالزيش ١ ١
 ْ هيفا جاتا ليسرمل افرشنال ئرتججل تاكتاوانم حا اشاد قق هلرشاهي | ١
 : عملات مند كا امو نيلاخاّبَن

 ع ما < نيككتسملاو اكمل نم تقزلاباكحا عه دالنأيتتح أ
 فاسد يل يون عإال غماب اك ساد ظعاالو العا سر >كانئدج ١
 جار انم ا كلؤط عطا ف عملا خاضعا ءاشرداح تقول اياك انرونسد

 ا نوكلال ا ظفاظ عاد !ريلطْحوَع رااح توفر احل ادافادذاو هول 7تكلدؤ هنيلع لكلا

 نذاتنما لزيز اوغيهديج تمحو حا ب هنمإل رامز هي تقاتل |

 ئ 00 ماتلل ندع فراك لا ورمولعل اب ملكه درس تول عشرا ةاطعاولا ١ ظ
 ايرهتيرئلاف هتاذدج# لح جادا ةكذاك اف واتس دل كطيو

 ٍ ْ يس امكحااعر .|

 ْ كلاخت نيواناة لاب 2 ب 25 فن ىلا تاماركل ان لبانقفلا عينا يدومش 1 ١

 ع ايزجلاوع اوضح راجل ترتإط ا هنوكت 10 و عا
 | هللا هب هعيرمومل لك ععررب تع اهو انت فرز اكربعلموا تاتلزك يئغ |

 ١ 1 يع بدع انيككتال ا تلت ابدادزنإل ٍقاَفَتَدتداب فد اهلا لوني

 | حد ادياتسلالا : موقد تو هس هلو هم مانّه ناكنمو ئاتخامع

 ا 00 " نشغل نل ايري نملال ا نوكلال جائدتشلال اذا تامارككل هال عقاولا
 ١ قش ان اكوالا ضعيف تامارك ارم حتجام 3هتضاخندالاز نعول نع وراوتم انام ||
 | دال تاو ةدانسو تاكا دافي جو لاما |

 ترجع كس اجانأ تاك يمول ١!تقوؤاانو 00 :دراطؤتا

 ا 3 ةدايذف اين د هتهاي متنا تاقوارتو*ةنيفي دن ضي اتصؤت و اييحانالا عاملا
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 [ معن ىلال مند نيلاغلا ةنل حنا نال ةنلاو ةر ةارتبو ه2 مع نان 0 ةرطتريزمالف

 ْ | ريصاف ةكحتلذ تلات هتداؤفاانااد املادزب ف نب عم تن لك تن قاطظنورأالذا |

 | د امن دعا ةناَسا ادع ياخي اَح هني عاهج نم ناكل ترتتف اه ءاهيلظلا | ١
 5 هنعاظملا هدّيعغ ع دامت نيل ' ناك هدم خفي انه بم بتصلع هم عيال تؤم 1 ١

 أ مكادلن ةتينخإلا تت هندإز اوزياجلاهَّسَعَتَساَكف درر عةكددكَق اهسَع ١ ١
 | دصلفروفا يدا تاقاوال اضم 1 عت كل نذ نكد هضمها اخو دانل دايز لاعب | ِْ

 أ هرمز هدٌربوعمج رسولا ازغاف هديل هلاحتتسا عيطتتشاال نشف اطمن ١
 | دال تعي ٌَولاحلغ دراي هجلتنافاو ايو ا و دزاطداوانلإبنطللاك ١

 رئودئن ف قدك يرجاهحرلا ف 6 درت )يلع افافو ا هي

 ا | قدح زو يحتم ددسن يمل كلل ناكد ئسعدطح مالا د تيحؤولل م
 ْ ا اهاباددت عاش هندي تكتف ةامارك عرف مليت ع ال قة ماحس و

 | تي زور هموم اجل ارضع خ اد ع يف عاناناو هثلاثلا ةلعللاي الشفا ١
 ١ فاتوت الاراددجاوعَو نانا -ج دويل وكوت -ئلطاول تنل
 | رد هلع الخال ةزاتوكت :اًهراعاو تاداّويطلو ةرارعاو تايتداعَو و اينتالا |
 تالا كئاغيبرطلللزئاّور ادا هنطظم خذ راو انا نمد ولاعا

 ] 0085-5 را هدايا كات عيت طك راكد ىلع ْ

 | اةممهتتلا تا ناك لا تفاذفؤ كت ةعاطغ تت افؤن
 ١ | ذا عيل زهمللذ ةؤث تهد لي لاحال و مانع هويت متد مم تدان رنع يوما ١ ا

 ١ مم 4 تاو دو ىذه د يول بيوع 2 ك5 ١

 1 ري واا تر هتبرحلاف .ردراركةرشع 0

 ظ عيبا ان ههامتااصضو | ٠ :٠
 | طار ايار يي ح نسر واو ير اكل فانت اك ١

 ْ 1 دسم كلا ا ااا يلوا

 ظ دس مو عينت دجال كلج اّض وتعد س اكد لنحت ل هاجومشو 1 ١
 0 0 هروصو نيليلذ نوط وس انين هدناداضباو هرورك عش هلرسا كو |

 ع دو اجر دانفلا دبع جلا مّرم / .ةزسالان اندلاع نيو :دنياٌعخ نكح ا

 ٌْ قاوم تايب توت ريانتشلا بح ديكو يدمود سو ءانو ذاع ||

 ا يتعادل لاكن هندا اس نأ لامها مضغ ال ن حنت نزلكا انهت 1

 ظ ردي ا او نيب هج ع تلذ ١

| 

 ا 1
1 
| 

 ا
 ا

| 

/ 
 ا

 2 نيدو درك 2.2 ايضيإإ ترملا |ظوا يع هنجتدز عم مدخل مان
 ٌْ | ةيساوم تامائ اس از قاف قوبل ة زل ل5 ل ا
 ظ جيتا مشو همهع ايلا اورضكوا ومان الطن مهتم ارك ماين لعن ١
 | ديو ل وس وسم ممم أ

 | روما هدحدرب جضلاز د ءلزجا ال سمانل اي ايات ديال خدانو همتهلتم هل ا
 مياة يزل نك تتياورادلا نرخ! هتضل ماد لاق تال ةلكرسانلا ١

 ع 1



 ١ ةلانوعؤ ديس دفا هابل ةديعمانفلل انه يحاتش قيما للم اهلا وزنا |

 ْ | ةفقرعبح انهزم كل عيهز هزم ينب بجافمزما كنغر هةققنزع جامو ْ
 | رمال نع ملف كن اما: ظفحاذ اهمرخل كريت: رستب هبل اد شتر نه |

 ْ تحتيصامالاهنيِبِعكتتالَو اييوف اج حبذا ديرو ايامك نع
 | تلا ل جلا د «  هنمازكوا هعرخ ةمدرشلا

 هبالاقت ةيناريتخلا |[نهوا
 | كانا دتؤ اتا هاه ةواؤيلؤ ترم كي لل ةعرو لإ هاك
 | مهدات توجت هونف اك شحلاب هك د11 ةلو ةز ايطوط رطل اكفاكاداع |

 ١ نعال فرب انك مزال ن هررتسن اكزمذا خلاَي عاف «ن جؤدرالانع مهتمصعل ان ١ |

 ١ ا له يعتمنال شلا اهنا ماع ةددتؤا انه اهتم عدا لاءّصخاال امال نب

 ١ ا رول انو ورع هر هتفارم مح ك0 مدعم نايك تايب

  1ا رولا ىلا هت هدداوصعل نع تغرك فيروس تردلؤإ ادهزاكا ذاذ هضا1لةدا ةّرْضَح
 و 2 رواة تافناقل نينجا 0 اجا ناكو ينح' اهلاوي ةلكرنب

 ١ م ب رام فلومي دارهاظ 1

 ْ هسا ةيؤر نوت باذارباب لل جتك 3 ار كناوتنكل م قع ع اقمانؤزع هذ /
 نلسلاب نلظووسو هيطوة فك ةيصعمو تاكا ذا تركت ةءاطْوو د داما |
 يعاشل تلد اقم هندا تفتهايبزد تنكس ابو لإ ذو ننودت 2

 ا دحمان نمر "ايار خف كلذرج نب داذريبإلال خقة اك هت د 3 >ةرضحة خا
 قب جون وتطل انشر اتحد لم هنيزع لذ ناكر ىشملا وات هتان مك
 ١ لوحدؤست تكا ةنرطختم هقبب نا اها« بلشيبو هلتنن نا انا هذا يلايتعُي |

 ١ مزمل قلت زتمل هتدارط اللا هير قير وس الر صم هدا اما "تونا هراذ ْ

 ١ 00 «تسبؤ اتم فن ةنييمعم لوازم كحال هينفعد تدئحااعن هته 72ه ١

 - جن افلددلا. ماو نيدلهلابر |

 ١ يعمد زمنا كلم وزعتس ايا وز زر قمر لاذ : مرا جاهل وزمارك ١
 ْ ا 00 «عرانعل كلَدُد "تكتم سك جارح:الر نسم اني“ ورح :لوممس

 انعام 0 تا بارق امتعتنا محلا وه دورعموهو ةزّئلازمدعاضلا ةساخا ْ

 ةيعدطال دب قلل اذا كجي ناك نا ةنالاض من لسور طارض قءاسشمْيت |

 ذو 1 يملا مج اج ْ
 ١١ تلك ناو مانا مج امكن طعاد نورو ائحلا اهتسنإل ارارمرجاول ١ هحرخب |
 | ينو هيتس اهيطانلو) يلوتولجلل جتا كاستطدم يح
 ٠ 0 يرسل رمل ج7 حا

 ْ كت نال اككخل اند ريك لع ات ضو كل زو لاكن قلل ناو دود

 0 "واو تنجو اوس هوك قاوم هكمي دمي دال سات يم يمونعو واكل |
 ١ ةدرطيب سؤ اب تكد مهف اذ تذهل وجل ١ذاهتعؤل اقع ١
 ظ كف ”*مسهنم | يِحْو حتنن هياق هجر اناقب ذك نانرؤتتداتف علال بلاغا

7 



 ]1 نل + دورس اد امنع اخايجا قف رتتنال ل اوت ويااشلا مانالا|
 ( ب دال انه ةاعارم هيلعىتمر (ييسلل ا اداه اتاك هن كانا تكيدكو ءاتيررلا ْ

 | .تيدال اهلل ةاعارع ملل سينال ننئحؤ اكمكاكلةغاتالر قه ايل ءؤشللا5
 ْ ١ >١١وناد ىدرطلا حاتحان «نتفغال عمو داذم جرار باهي ةزهاط فما

 ْ يؤ ركن نئومملاؤ هسولجو تا" هج عدازخب بال طورش تاكل تلا ةئالم ْ

 | ةاققس نبط تركت اذا ميعلؤفز اذه دخل اراشو مزمل بدالا غرم
 ا 00 نندالاط ورش |

 | هيطرلا ةناتمتاخ تيهر مرايا طال زارا خشم خف اكاهريعمب
 ْ مِجتحَعَ اهكرلعدتادهاغنأك ة>ائيم :ؤبهش هل وانني دي, حتتطتف هاا“ ةنا تحلب
 كتوم هريشس يي عمن ١فلاف كل ذلكايب اداب عاطف استني اضيىعشاهنا ١
 ئ اء .وظونإلا ضل تلذزكت متاح نإ هين نيس هون صوإلاوا 3غ
 ١ د اج كلوا ةّو هنت يعتري عنيك تف لاطف ند نعَسَو ضهر هاج ا

 كالا ىهاتير درا ٠ نييدتال نا ةيحيراوإإلا تانكحرطتف ةزعاتإلع ١
 يلع هنلاعتومداره اهو 27
 ْ 0 !!ناك نال اوركباج مز هادا هجاراالو مروتمحو مهنينع واود حيف ةرزك
 ا اراكروض عايز مرت د جرح نحل يضرها عم دود تلذاع ا

 ١ تيركدل لزفاانما 2-55 اسد يظؤح حقو كج وحار كم هرحارتم اباثل مهر ثرضا ام | ٌْ
 0 :تاراخاف انت دلاقتباججديد او جينرم كابات تاق قايداختلوت
 زنا ودا وططم تعيس دج ةوكوتاالا ءؤعقاحلذ هل ثلق ْ
 ْ ديم ل م نكذدناجااكلاباف ”تالؤاشمدإ لوطا |
 نيعا كضفتبو كاتم ع طنجراسو تال ذي ك لماع اهيتاف يانا | ا
 | هللا نيك شما خلتباتمأ .اركو هزل هتلك تنك ك ناوي تتش اكسانلا |

 6 *و امرت ةزانرئيلاكذ يشل انال كلذار كتف تكَسرعو عطا فنا | ا

 ْ لجل ةذاثو* هضوف نيزتفملا اكل ةزانو ءكيطدح والو انءادخو ةراثّو |
 | افلا ناكتاامتسنال عي داكزتالا هّنماَظرُي يذلا اياِئالف اعل ادسف ةلحاو هدلك |

 ا او مسا اىؤنو هننوشي ماَيِقِهيِبَع
 فايا م مجتو 0 وم سيحل 10 ايشلعَم |

 ٠ ب يورعسو ,مجتش اررجلذ هيذاكدصو ةنجاوموهتلسؤملا ١

 | عجلات ل دوراعةءالاكلاو دولا لع مقهي ييرمنا نظايبز «رثيشفملا |
 | هوك ناكعياز يضف فرج متجر امد خا خصاعَم اا

 أ دكع جاكي تحل ذه اقنع ا كك مرت هنابخخل 3 حيات
 ظ نجاة فافن نط ْرْوإلا ذلجزم هنفا ركل ةناغخ اا
 | ١ كرات وذ هداهم دعوات ابضغهَيِلِعمَرَقاَف كل د نعش لَمسَد ُ

 00 مداوصا حرج عراول د دعت اولا خجلا عرس اكد فوك ||

 | هادا جدن اع هع جا تن انوع بص نموت ةرتهذينعو |
 20 - لم ك3 حو يا 1 لح تام

 تست 2 3 0 دعما د15 2-

1 

 م



 ١ لاطق حال كمل نجل هي خفت ناسنالا كسه هذ تلف ينعد عيال لباصملا» ْ
 ا قدح اقدم مومو رحمويطرتمالاتللا اد هيض مد نكي نا ذبال قلص ايهتضااخلا |

 ققسافونهف عرش ضرع هانا كنا حرت زمنا مذ عينا دتم هرذحت خا هنبع ْ

 ْ 27 مكن حرش قداضلار :ىعل نافذ ىرطارع ش اجلا زر مقلب كذامبتسال

 ١ نصتقن نم تملا انا ءالزفف بذاكم جل سانا زنك ةىدكعلاب بِ اكلات ةدضاختدل |
 ا لكلربال لوم مندا هبا ؤملا كرس اكو "برت كبزمو ب ٍ

 ْ كليلة لاذ اير اًنيِعرن جوعا ديلا حمم هندا)فا: قدرطملا عاد

 | ررتمو اك ىرطاا] هديك ةأرع يشوف كلذ هني نطز رين ةئيبلا باين هدأ
 | اقف ابق ةنيزجلازوخؤإلا عضاولل مزعيع ظنو ةيشرشلا تك 6 1

 3 .ارمهظ أع كحاو جف ةاازايع ٠ . نبت دل :

 | نيؤشفلا + كبانيالادوصحر ايان ةجنيلا يزعل نا كة عانت
 ا قد تالي دصان هنب رطب نأ فوفو خانم خجل خان لاو تئرسسلا |

 | معضعزتو هداك ارز نعش خمس لف مختل ادضهتو درخارخاوذا
 ا مدين ناطلايفف,منج تصنع وعزم ميريل ةنال لبا

 ظ الحلا هنيِلِعَوش مل هعانت نعمات انف تزلزل -صكدكل"
 ديرك حاتلا هيل ؤيلاساتملكذادانق يبان ىدال ورتب مهرلع |

 1١ تمن ليال هلا هاد مهن فدا ةقدامافنق عز مانع نكي ْ

 ْ ورتعزب مسارح لاذ حسو هيلع هند يضهر لوو مكنايلاك زدوكملا ١
 ا 0 كريد ارد وني تاك شمت كم ككدل هنعمض يمرصاهلازا |

 ْ اذ هارد ]بيلا مَوْمي ناك لالا تل 3 نع !تيوديِلعس اص هاد ظ

 م يبن نؤرب كص اكضرضل اول شم برضذنال هني ياسو منيل عضد طعنا
 ظ نموت ةبجاوح هلا ما نيرزوملا خلل لوب عبرا نيرعا ريس ذاكو |
 ْ همر ةياخ وي كفو يا وه جو يقي فنخارإ داس هيلا امس ْ

 1 ايو اذ قمنا نتن صا ضعت كيحبزم .رثان ناو تفي اناشياك ||
 هس <<

 ١ | مهل: ةاب وتو هيلع منلا سمن وسو تهدي ناك اا نادرئاي كلذل ْ

 | دادي نوف نيو هتيليعمندا ص هنا ور وعام تيازاذا مهتجن ناك 9

 ١ ا ع امتف محور قطز كل ذؤ ناكودو سو مبع ندا صده او نع ءانلذف
 ا ير هيي ل ا

 ١ ةكئادف هياوحا قانع اول عطند صرت ل نفل مند اسضايرؤلا حلاو ْ

 | تاب همت :٠ ا وال لانغن قيتيبال هلاو انما الضعف نعي طامط لاف
 ْ يو در يا هرمنا ةغاسؤ ايدج دز احا |
 |. عشاان شدا كيل د ١

 | اروي كلذد هيلع ةففش ندي كلان : دو طلال افا عبم هزار
 د رو بع ا ةدارالا دفا ِتاغلاَف ْ

  2هلو تحض عضوم اخ دايحا الو قاد ايزل نفاضعان ادخل تاكل فا عما ١



 مسح
 هدو 1

 ١ هرج ورسمت مو تخنن كالذاناف يراذو ان داع ميسان افون مل 5

 ١ ةرجدوةرما ةندابز راظت ةريطلا < ا |
 | جلول رعيلعتلنوبولقو تكشيج منكر يا عم ءرملا كلت لع ةنافاكؤناأل |
 ١ ١ تنعص راحل | ناينالا د درتات حب ءزجؤ ناكناو ضودوجرفو فدو |
 | :ةداييعلاو ةرايزلا انمي د هْيِلعمْسإَص عر اخد ايلطاخو ةروصدا ماقد اكنإل ْ
 ٍ اندم :تك# ير نيل ةرضن يعدد اًنذنئخ اولادى لناثلالا اصعباتضع ْ

 ١ هل شمومرمو ثدي لرمي اخ انرفتس كاف هتنارج يرنعإصاخوتم للا 00 ٍ
 ْ نان د50 اتش هك نام قلل انه بح ام دزعد م نشا خا

 ذلاعمانفلا انه حاس ناك اعز هَّداَعَو هازل انالف تينا 0 1
 ماحاهامالاو ىحاصعم كلذ عقباك هلع عفش جذزحر هيلاوطارع |

 ل نديش دا
 | نت لوشن اكزملكعَصَو ئئركلا . ١ ميك هيما ٌْ
 ١ هلل خزنالا ةزاز بلاغ نا حتما هامل خف نوت ا |
 ١ نال تدايحدأنواييدصْنب مدح نكي هزل رد مل داو ١

  1نكالاو ضل أحل انه دوجنم زتكبسانلا ٍنيبْلِيغتل امل إس! كلذدع ٍ
 اوال اود نضرعف زق هال ناب حوهزرم لف اصئرمداعاضخ تانَدْهَو ا 0 ْ

 تتجول اديا هدو راضاملا 1

 ١ ٠ دهحتعرشف كالاقنمو . هنيلا حف كيال اجزم ٠ ْ
 ٌ قصصا عاش زينت ورة ة5لمانش نايت هاف همداع اكد

 ١ ية داسيا عادات د كندلاهيصرف دوب 0 كد اهلك ُ
 يرّدسرا ]يصون اس تلال وْمَبَو رررغننج نيزلا ارسال اددع ةزمشلل ايلط |
 ْ تؤرق لاف كلذ ههاباذنإغ يبتحض رمز متراص خشلانا موب خلا ْ

 ا ول دعو هنزإبذ كول اغلا تامنايلا زيت سو هنداخلا حلطتنا
 هولا نسقلال كل ركل و لينم رايز نعد تظنؤم الجيم ثالعوإو هتلع شنش ا |

 تقابل نان اناجلبهي نوي سم ومر هلناكرايمالا ناتو كيو زاكي لاذ ع ا

 ١ ا ال مم تلذا ءافاكمل هَ مع عم ةنلاسلا ةنببل هدمت هناؤاروإبنا
 ديرشاصرمرعرم ذدار خطب نطير خلاب اباد ا يعال و ةترامزل مز ادا حرب ا

 | تاع وزمان هتتبارول ىدارتمو ارتيكاك شح فكلنا نول هل وقبودا ٍْ
 | ةلاص را ضل كل ذا ردح وح وة هلاتشاعاراو كاد ساشا ْ

 ا 0 ة اينشنال وعدو اي ذاك ضاع تلذذ اكايرو ا

 ١ اسد إو و ليلا كلذ نضع طعنا روض ناكل تيد ناارو همت
 دات نا كيل هنداب نعل ون ضيرتخملان تلد كو هن دال ةيعاد |
 ] ويه ايحب هاجذ كيج اضل تالذن اكايروفّرافل عدا هد لااا ا
 ا 0 [زتطته م ايما ياماها حل نلت شل نع يع زق قملا هئؤن همالاثلاكلالغ |
 | طاف هلضاتدا خاتما :د اليخ راع مرت ا

 رعت



 20 ضالض هتف وضع ؤ مج برئ ب كاعلاو كار و همالكت ةتاحاشمو يدق نبال انور

 1 عريف ةزصخرلعلا كن تيكا كاذ اكئنال وارض كال يالزطرمرر عمري نيدزيع ْ

 ْ هلعل ةاذم قرعذاثنال م هحلض ةجناكزم محررا حالا ب ناهلياف بعت اجغ ا

 ا لماتش وم صو ناكْتَح حالات هسوطر ئه ام حّمَاَقَذ هتنادنع)ضعا تالذ ناب ا

 | هنسنو داوهال دريت. كالا زم قاتغاذ اًمناب ل ةتشنمكهجنت نيل يرشلاا ١
 | نشيد لوك الل ةسشلاب هز وزن وا ءاخا ِدْوِجَنْنماًنكهال و ملحلال هكرتدلامت |
 أ 3و زول مهقلماكم :تتامالاو تاوعج اند كرت وشن شبر ىلاواتت ضال ماج |
 ا اردانور هبال ٌورانلاو :لظ تورو اونصرما ذا نبيساجلا نودع ةةعاجكرشمت تنياَز 1

 ا حاصاو ابن ايش رخ ناكدفو يور نود هدا! انجسانلا لَوْغَبْنا افون ا ليحل 'مناف زم

 ا داو نا هارق يرن عنتر وشل يراد ادؤل يشمل ران دق
 ١ لاإل ا توازل 'تىلط اش ههاق لاثعم اهيا هع عطنا باموارّمغرو دزنؤئنلا

 ع 0000-2 كنس العن ياني نطاز نيبالرؤد عخلا »ل لاَقَق هياوشنللانيبلا |
 ١ بلاش !كلذز زرت !تلذنا م غارت كقفاَمق هروزا هينا حااطان 0 ْ

 | عفر وزي مناد ويم + د زم ارينا اقوم لادم نولا رون شل اروزيراص ١
 | هن اياك نفي وين نابت نيني يجن ديو حيدر درا ْ

 ٠ 7 عبوات انءاصو . .

 تك اًمهنانب رهاب لو تلعن اهتبلال ءاًمرْؤطحإ اشم همن لفل لذ ال اروطط وها رك ١
 ١ .ةزافخ ميصيؤخ اهلا ان اتم هلورتالر تمل اال د نيتلبملاف ةدد اب اذنم قوي نطيعنزم ْ

 / ايلا ان الع حاملا درجنا ةداحإب هءاضتخا ةمالا زم هبال انقل ادا هطص مذتففاك |
 انانكذ ناّدللا تارمال ناتو" و نش وصل ايضاَسسإرع درو ةشاشسبلاب حوحو نكساكللد 0

 | مطعؤ دز اًميدل يذلا هز 2اانازبلل ىحاصْناَ لدا ا لهانةدخ امم از هلف ٠
 (| فافازع .عتامرظني لاقل رقاصة ان اغلا 3 عريوخحلاو

 || ردتهاؤ ءوسلعت قلن اكون : :
 | السمو ل اكاذتكككانو هو ا فر ا

 || ةوكالن ني حلا هني ف روطحب وجو ق ةاملعلا طرخمو ءانكَعَد هعظعةؤمخ حتئ
 ١ ر ؤضحلا وف اًتهاركو دكا و مهح اف د ئذاتجتيزمدا هنتمل ه2 لا هج قيليإلزم كانه |

 انا خا تاهني درو ادسومنب ياخجالاااننيِجَء لد اظن ةنلاترتنيج د ١ اتي |
 | تلد ىاتيلعمندا م :نور باباتعْلض انومح نمر الا حاهيلءرتسإلو هش |

 هوو عماشتب » ةنودالا يعل هيرو مدان كانع ةدرفم استفن يريئحتنتؤلا |
 | دعس لذ انز زعمت ةو تيس نكن ور يزل او ءظعمل اف ءتضذا زا ظفاللاو |
 | تنل ايي نوكأ نادمهللاا يلع جايشالاةحازفو رش هقازما تلا |
 ا رشاماماءاكر وضحا حسشماو لاخذ ناريمان نيل نمضاند |
 ا اا ا هةاضكمر وح ْ

 يا وه ايبا هتدالاحدو ْ

 20 ا علا 1 ردا هّشل امذل مرعا ّ ن|ثلا

 ب 11 غب يرق

 | نءبلاع



 ْ | رار دباطر جا شيال اهبل نانا جيجل 3 كا ةنمرتشلا بذاك 0

 | ١ ةساتلا هتف اغمجر اضع ةوفل الاخت هنناهاطع اتاك تافإل ازمات اذلالا تاجا

 ْ نم تفرتخا اف: اتخذالا صفرا عاج رض تلغن زا ءاساذا هنطفرضدو 2

 | زيكا قراسوةيانإإي اود هوعتو عؤتشملاة دهني سد بك تلت |

 ْ | بسام اينو هائلا تومي جاتا ضو تزف ةانللاف نوضالاو 1

 | هدرهت إن اعررقااق حماجلا ةنئاوخايلا قاد خا امارثاكو «ذاعرب جزحاو عماعجلا |
 | ملاطداخؤسا سا ؤك باين اكزافي مِذدذ ميلعيدورو زاغكلذؤ تكلا ١

 | داتا عضلاعر سلوق كلة ردو مم نيواعٍؤيان )ثم هحماول تيفي فكل |
 أ اظافإنوو ةقارث ن0 ]خدمي دعا تنفي 0 ا ْ
 1 مخلل مسوق ااا 9ايام امان مانامتلا ناكبسإ:تلذن امة ١
 ١ لعلها و ةّدازلا مهر ذل تلد د تكلا تبان تاخإؤا لاق هنالاؤتقنلب |

 ١ 3اةنعد درتع مضإكت معو ةنيكلل هك لهل منت ةلق اتيت رينو نا ؤ
 ْ هدلاواكجاجملا اهمرظن نبع ةنعدل وكت ساهل طلاخجنم جات هلام «قلادالا

 | هاندا صخؤل منعا وخلال اهب هب نيَعَو دل مجلف غتزيرسادلا فول حملات
 ١ مهطءاثلاداو ىَرَس نَكو + ك2 نيدإس اقم هلووْيالَنَعَت اكرم مه دة رضامت

 :٠ -:تالاخااتوسروللو . + خ3 داتقناؤر طا منيلع تنال تلذت |
 : :« وعل اه سارتما اعز '
 م ور هعراسستو كلؤذ حبات ارم لانا :الا طع رو رضاع و ةيوهد املا |

 لالا زتوادرد زواجيرو ُهَش'َناَدَرَدَدِو 0 ريغ, 2ْؤ ةطعلال ىلاغن هلدإ دقات درا ١

 مو مان صّرملات ذقدو هنتلا قوت ايجاد ةننجلا مااا هاتيتتاًدلَو نإ

 نيك لا ع يالا وهب حراشملا رمال تفنن ١

 دجال انيااوس توم داَدداَحَت هت دتدا معي يزل ندع ام هلةيهاشلانف ا
 0 ليدي هلزمجتو هامصخ هنجوض ل هدد ال لاكت ها

 ع عام ةاتحكاف اذ تف ١ داص 0 اوندد دج ذل هداّحلَك هنئااتانع ١

 هد ماجي 0 امل١تّدهندرحلا5 |

 © ءبالخت هلال تموؤاد تعا
 2 الالي دال نيس نهد عيا داع ةقباكلَهّرَع ١

 اكمال اه مهافاظعانقو عاق هلداترإل انماَدَهُو 32د ايتيسال هِْلعَتْوعَدَد

 بيز ل نايانإا و كال نيتمالاَسا نا اكت هدايه اكن يفوق
 لص رحال نوعدا مروري تلا 5 نف هيزع تع اح نيبال طرا نحو ةاعدث

 ماطلاتلل ةنظبم تانتوال ضمك هنعمل اندم ارياوؤش .قاطساوإ هل ْ

 ”عخيتملا» «رهاه ت 0 ةطساوت لذ نا

 شع مانام هنفاعتتدتنا تاس انة لج# ناك هنزل دلع تنوع زم اتاكد
 تاولف مالا م نم ىادالا هلا هتررخا الخل زم غ ةامتلا و خي

 دا ةيلخت ملاح نارغن 'امل تلات لوب ءايتوخ رجعي امتحان ارام لأ ا
 1 6 ا ل 0 ا يم 2 لا ل ل ا . : تشمل 3111 تو كه

 ك0

 ارحا



 : تعمل اغتاشا ثلا اسمر ءأ
 | | يلد اجا يار انا ذو ىتيشتر ا هن ناو ل اح امتتيسال حرب جب قل داجزم ذل داب مدع
 ١ هنو رب ز> هن ع ضارعال لف دال نتن هل ختُدْنس ئحلامنادهتسو هل نيز ذي

 الا مانهل لاقت" ”هتلاخلل قْييلاظ قوما هولاء اكا داع ة دهن تكلا ذآ
 حتما امتهان طعن فود هدد اعوان كر تدد ة!طابخاو زل داحس هنعضاومر ١

 ص اعلا تاسلإلع اج زن اوعو اه < ر سييباف تانؤعإلاباهجاسالعةيإق ١

 ٍيذلاَناَن رح نظف هجوازه هيو عرش اد اًءاّرم هده اتم اَمِجاَدا تاحشالو |

 دية زاتبضع 2 موتا ع تالاكلاو جره اكاونت اتحاّصاَتل داَحح ْ
 نودع جب

 | هليوم وذ ديحتوي هللا هتدا نعد نت [تشطاوخا ةتحسايبسزمذاكو 3 دانال ا هيضنخ نزع
 ١ كيِلعدضصع جاتا هد خل ابدل لاقدسقع نكساتاف هع ضو :بال نيو '

 اك ص سيكس د وتتكذ

 ٌ لاح هلوفيلا جرو هلداحنهرزع نار ايدازءارتكل وعن اكو ءةز در |

 | هموامملار اصف جدال لطم ا عحيتإل وه هناا و ٌههنقن ٍ

 | لوين ناكت '<تعياوشل ١ دانمنعال هللوا +تتغ مقفل ا هعجرنالؤتف لي هىمخ |

 هاحددتخ قمل ثلتتو هلسف تتقاراال هتف اًوهزماو ةرظعا هته نات نملام |

 ظ او دحر كنية درا :نداباؤسمزا دلع جيجل ائاخز* ناكر ماوضلاب |

 كاع ساعرا اوملا نعمت لاوس هب تطاؤب هااكوعدأو شت ماي |

 . الطلقه لونك فؤاد نادل لاف النادل لقاك هك فدل
 | "اه تزن ناك ةراذ و دنكرنال اف كمنعا ببؤتولعان اياوت هند كاتيا ١

 | هو هريظبوخ هيرو ااؤسلا مج دي الع نا |
 | درع باول تطيب م ةرسلا ياسلام تركت يكلم جد 0 ١

 ا ل عنو هٌداقادشا ترضخ امدح جدر نارعزم ما رص ماو رلاكاّوسلا |

 : تيتو هلا نا تال تاينتق دنع نكي امال زمانا لقاوا ١ انزتح ١

 ١ شيال ةىتاايرإبهتلعمكر دهانععم .وح هلؤقولا حينا هىطحزم ناضل
 1 ةفازتنوبملا نق نيلقاحلا ماا نفاكرا ةىداخ ١ ؛صيمشو ةيرعو بتسو ماّصَح ا

 صلب قس 6 هللا ك2 1 حتا

 أ

 تي أ نم 0 لا

 م

 ١ راه َه 3 هادو ةلخحا 1

  9ا تلاها مضاد
ْ 

 2غ 1 اا ولو ذيل هواصالور داشفاتك
 اول نضر طخ

| 

 ا رامالاؤف عرواشو تنتو >نلع مند صرخ 27و هوس د ىسفتزمط ماتت

 ١ كداتغ ورمز اضايحا امتنا يع كوم تنم هرعاذاذ لاطت نتف مهتم [ىا ناعم |

 8 8 ا اينما دهام دبحوب الا ئف انا غوفرمزجابطلا يي ورواَنَع 1

 اقهةنرقلب عنها فراتين الدنا داما جاكرلا هاجت ةليتبسؤ ست ١
 م دكرااًمنا نه انوي لاو فد وهلم سسو هنيطعمندا لي ١
 | ههايضاانق ت 5 5ه با اذه أ /



 ْ ا كب 5 اقوال ياعاق هانت بكت انني |
 ا د يو فدا ْرْؤطع مت ين دزت امل جاكالؤفملا معو هنيلعمساطك |
 ا دعسة تءافاشإ لع تبا كاب لزت اذالاو ةعاطوا مش تكابر صيعوبانهت ار | ْ

 ْ تار نارا هيلادد حورم اهدال اهياككا را هددحلا | ا

 ١ كرو اها ستتض هايف واس اا "كتان انه وشل اقدر ميل ارومالا ةيبألا ةزواشملاب |

 ْ | دداشيف ةداال انف انا نيكذاالاهنهدخاةزواشمربطزم عراشمل لاعتما |
 ! | ءانمللدب نزلا دامك لع نيا غيض ثبّجز «مراعوغؤ كانها هيج ننفن لع هزحشم
 ذل ءا/وعالل نال ةل اسال اب هيغوشل ا تار ثار و والو طا تسملا عوشتإل نار ذا |

 ْ حدرشلا نس امرك نااج رسما الز رد اركلل ذلايح تل هّيِعّوشلا |

 | يد اكد هند جاكرتا و تنل دن اكمال ةذداشملاللا اتيان دكع | ا

 ' | دوا قمل لةثان-هلضان ةخلصرا ل مرن ثيل انيرلاطزش نم د صل ىلع ١
 ١ حيال قمل نعتبر تعفن تيبس دومه اكل ذذ تاكا ةعم ةزاشلإلللا | ا

 أ لا ميم كلل ب نما |

 ص رجادل تلتفف ادانم3ليدركدل إبان خنشلاو انداقيشعلاظنذا كباب ارتمازالا |
 قس حا صانه ىر دان كافه هس عما لاَكَت شاك 55نئعضؤ ناكامرو نا

 | همعّيمِزكو قد م يداك نر رماة رس انا لا ربك د ادا ادع دادزا كو ا
 ْ | ةابترحال اللمس اذهل هع كل ةدج مه! لن ف هلت دلع جاوا ملا ا

 ١ ةنانددتسال اذوفئوا ول الع يدرس ن اكو رجال ميسو هْيِلِع ندا يصد ةيرش ١

 ١ بوصل هنجو عونا ماب انزاجناتنجل 5 انبات دشنإإلا ا

 ْ اهلج مرش انكررمل اة مكل دو ان كتل نا هلك وتب هدم وج ضر اهتم

 ةمل ريحا :«وطفاشل جملي اق هرب ل ا جل مال كلذزع |

 - تينا اجر هنيرجلاو ه * طش نتلل يف كل لعلها تطفو «كلقإلا |

 ؤ ->ع جيملافتسارماضو |. :- 
 5 0 عربون 2 ل وه

 تلت ناش او هرقل اكن هن كلن دوج نا نوع م مهريغش ١

 1 داكنانلل ذو هتهارغل هزي هدر مانيب قّرتفن انازيم خا ابكي انو

 هتشوكا هنا هقذ هنا ييطعا رج الو ءاضملا نم هو ع

 ا ضمه اع دشن ام تادزذو اكتمال كاما لعاف ابد اكسال رو |

 0 ١١ اهم ةاكدتم هتيباذ كل لع تشن قف هيي هزار كدر م ص اججمايف ةاّصحلا |

 ع ١ ع دع كابا تامحلادكإ الق هيلع هلاتش ناحل 1

 دارة عرتتت اكذذو هتف اقل ههكو هتف هانم كت اكل ش هرم | ُ
 م اتبع وفل ودا دتنإدا اهناثماز »جده رغ طش الل ةمئ ماد غد ؤشوربلا ْ

0 

 اج

 ك0 م ا آ تيسيسسسسل

 2 !ءاهييام ووش زا ودع ني بصاوخل 'تّيلماعل ١ اكبحاإب اقبلي
 م م دسيجطاْؤ دساٍنَع جرش انرز / :هرتلاف عريمتإ ١
 ةراسيبل ارسدرطلا اخاَي اًيرؤشسلاو داتنهالهاّوخ تاغ دا لاس ا

 طوخ



 ا اني ملاذافلتا ةرعنزلب 5 00 9 دابإف ائيننانش مع 1 ل

 وكت جزيل هل لضم سلا هنجاود هرهاف دانه اناا سوؤع تافخوا طال ا
 1 ع عاهعاش هلطات اَص كاس ممظ اخ نزإلم زلوم عد اشنلاةعاشا
 ١ ناوؤ توها تاقان'كناولو دهم نطل ءّوَس ف تالاماق كدتؤج نسما
 اودع طومتعدإا تيعاخمي اًمْنواَصْوم ايو نو اًصمؤنلا كيتو ١

 ' دز طنا هزل اذه ة وشن دل ثدي ال ويزرالا كد دبسذاك ا
 تح واننرلعر ممول اواتانتتوسانل 2. اا غذاف هكاو ئرتس ؤرطتالا نضع |
 7 *«جودعكعاف حلاو مهاب ةئشاو ةريهشاب هدا د هال ممدحلاو اك

 لح زي هرزحل تكل ناجبرب هرج ازع اجو همن “نط حلا ١
 اهب ضغ اجنذ# ةنجؤشلا لل اعنن تحاو اواو مم هنشرل هارت زب طا خلاف |
 ١ اذه تكل او هزت طا طع همالت مؤهلا )ب اترنم اش ليهم رجيرهزلا ْ
 لائق ةرتلل لاف كد هاج انامزدنهماقتفان الص عوشرع ١

 1 "تالا مكاليس ١ !عطجع ةداهعت هنعكرخلاد "معتمدا هذه طق دل ْ

 ع ا لاقو هني تهزش كلذ لَومْيانّدافانعمسالاتف ١
 0 موا هيحاصاطختمكتذ ةيظحالا يدؤو نهد )اةلك>لك هحوب ْ
 ضل زهد نشيد المل ادت عدندا ضر قد اثحا ماتنالالاقاما غلا فتق اككا ١
 2ا!ن خاف مسد ريحا خو فان قنا لان لوألا ةيعاداذاسا اًمهدحا |
 ضحما ا وهو هال زعبس مغ زع نو وعي شح نساهم ١
 ةلصلبو م 5 لا ةرلو ةنيادالز أمل ةنبجات مده تنال >اك طن حنون ةييالا ا

 اريئغت نعت خلكم يوكون الالاحل ادهزو كائلط من كلذ
 هدّتح جي ونوكا كن اطلاانهك مح 6 مذا ذل "يف ثان تيرا تح هتيم اهلل 0
 قلضلاب هوان شم امه هه واننا ,رمدعن منداق »خيرت مر نأ نظو هان ِ
 - الاخ تبردهننرزلاو ٠ _ريم ْ |
 ع تجب ايات نيا علا ]ىو .

 0006 دكر ينو لاح هيج هدد خب ورونمح ١
 ٠ ومام هداّيعامبمداك ناعم ارش كي يملا وح تواعن ناو روصح ل ضا ا

 لاححاهش هذ عمدا «١ تعال نعوم حر قمادل عيلان وحلا عي رشاَمو هاهم ١
 | ةيوجلاز٠هبانرم امي اسشكا عاما هرونط/ ار ومالا اكل عداشلا حرضت+ ناو انيلخت |
 ا هياور وص)ل عقدت ت3 اكو هلاَقَت عمرو ضملل 3مم ٍلاغت هساركذ ناذ هكنع ْ

 ١ الادب وختم تااد يجون ينفون هتدْؤمجلا هحو طق فره نتخيال لوقت |
 ا دهملع خص داس ريل وخد ثةيططةو يح تخل رو نم هتف زج هنافاكيا ّ
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 ”اومل اا و6 1 ا 1203 1 كا 5

 2 ا

 ع كح حارا ار 17:80: هتدج

 1 كان

 ١ د اكلات ولا ظنه: تءنمتاككد دله ٌوهامْرع اب زا اجساد 0

 ْ صال يوطَح ى 5 عداه وتهال لا هت دوا ونت نم هيدي حال ْ

 هعانجا 3 تكبد نوكيا ديدكتم بر دانا اق دلإباف مما عض ا

 ات حج تيبدق واق ةهانركذؤلا كلل | ْ |
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 ت1 تو 6 وار نع هيو كرب وا 49و ربع هع جمع مصحوب

57 

 افامظخ واد اذمتعاتتددزاف تارم أ

 0 ا
| 

 ا هنياعإفاغاناًوطقردهما حماجاال ٍقاَكلْذَو مما مداخن قسد 2 58-5 مك ا

 | هنالخاوم مسح قنا غصون اق هدالداتاعص نشل تاني لوب

 | ةنيدض ه يصل لاَّمق اكيلاغ جم خاضا ةجلاشلب والفل نعنييباتلا هاله ا دارا
 | لمانو كافؤغ دحض اضااوإذ ت0 زغبرركل !ذا تدل داخل امس اَوذ
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 | ىاوساقتوا عاجةياككي تناك اوس اهتهتنف انكماتلل جامل ايع اج! متع ا
 | هجمو كن سه انما وزال انىقرعملاب راكم ةلجزد نال ذنال مجلتخاو اطمح

 || هل ؤشلا د53 'هو انضفو هدتواغزحو ةرضقعإلع امهم دك ركع ةذ دع اساكْ

 ظ * نيل هش
 ه)عرمملاقت هللا مهااعو

 ا ْ 1

 لاَ ءاكك لاو ياس هدر كصَوا دوسحااناوال 3قتفداضحلارّمل مصانع

 | العراك لا دان ةزوصلع تررضإ قت هللا كك رط لانا نتكل 12[ وفي

 | نعوتت هيض مضت ناواتحو «ةنايتح اب داعالا طير يا نم عائل ل12 ه3
 | يطل ونال هرم لت عرلا غضا و تلك الخ جاك اكيلدا هتمزّرخل ان عئاشمملا

 ظ "هام نب نطاتض ناك يؤ, ت تكل لاهل اناميحف «لهداخ دلل قزف
 | ةنؤن تذلكنهمو#ب ادكنالا ل + خخؤنمابإ هس وذ عما ضل نا عدش ةمومزلل
 | واجناو ناطاساؤ نت جفرا ارشس اكن رجل شما ناكو حمي تةتضلاخ
 | ى ةذراولا ادراك )2 نرخ ماعفنو اهل عشت ح2 يجزم تيتو عم ايل
 | نمل نوح تل 153 لؤنمت تال نطلع هؤحرما ازد اكو كادذ خطب نفق اَو ثيردلل

 الاكيد ناكو هيتس الياهو نكت ال] خام در تنصب ناد

 || تلخت تيم اَعت د١ هنحر ايزكر جاتنالا خش كخشل رم تلفاز ودق

 ريض ىئل حلاسالا حش مرد ريض وخط عل اب تول خشي تركن يخح) فلا داكوا 6-2 ا 4 22 ١ هه و حن 0 2 1
 . | | ظقاحلا هاضالا يخلع وباَوثَع انكلاقو جنط اك ب يح تهجاب رويت
 11 نها وطنا زي لانفذاتيرعر طفت الانا ذاو تتصل امإبا هتتعا نيف خت
 ؟دذا لاف زوال شل نزع توته فرهكزات دل دوو نان ادكضف هاه

 | ىحد قاسم زوال 02 نافل زنال اكن ةدّوَصتاب >خلالاتمذاز وان
 | مضوامل انفي لاف تللذّرم ايتن جارخلا ب نكل يشكك ل خا زعمائزكك اهات

 || لشمزاهوص مناك ةالتلاو ةالصلا هنلعدناف مد' ٍفلصف ناكركدايني ا صعنم
 اريل تيرمللاد ء<فع اف عاعال اب وقت هدالوار3 وزم هيلع كتل كلذ دلو "كلذ

 : . 1 ا ّ

 6 .نوعيسملاغت ههازم اهو :

 اننلؤ لهل  انيلكوف كدّدكو فئرعب اهرخابجم | ءابرككانب ةنديوز لع عزف
 | ةطعوذ ةرعاتس | جل هرمز لون اركز هالضالا خيش تحمد «ةراجلااملاب
 اذان ناد البا جارال «رطحملاو ابيندلا جاسصتم زم هيلا تحباتشل الكل بف
 ردمالا ك3 هلع عراشل باج! مدج لكنا دل زينبالو تخان ف اهقلاعم تم

 ناءاس



 ١ داعب هيوم عدد اجب عراك ور نمر بك موزع رمال ازهر هان كذاجطع اندعاتس |
 | ددرح نوبل كوا ماني موبلك اجرح مخ زها رحل نافرباككل الاي عاما هال | ْ
 | و نوال تحن تيئبلا يلا ننضال ااهميع رج هاشم هلكت عما مول ضانلا |

 | انلاووا هل للك اكل نيجتتبانزبد اسمان نا اهنيداجنمتزخسا ارو انمار تلزتثالا |
 5 هجرت عز نامت لكك تتعود 3 ااثمقدنع لصلاح كرو 58 ءاهرلاووااننخاوا | ْ

 | للطننا انا عارط لازم: كل از خلف "كلزجو خف عليل يبل ةرشسز هعزشل )ماعلا
 َ تيازاكا نو وغاقرعاسود وفلاش ماندو هلايعوعنأ اضاو”هعامجب |
 ا « لالا ترها ٠ هيدا نوعودج ان ناكامدجلا نوع نات |

 معمر : طة حلا نمرسو 2177
 ١ لال ىف قس هييطيداجروا يابو هدرز ردوا اعد تظختو ةوضاؤن نر ظ

 ا | مو كةؤذاذ هيرمالاذو هداككا هرطخل ا هتسياالإإغ هع حر جلو نو 41 ظ

 كيش منع ةواسلاو اهساي نا اعسال «ءدحس زور خا ”رئا دنع هلع نودكعُيذ هنش ا

 ا دزرْش مافن هنمزعا ننعتتسلا ع ]يلد كلذف نه ركض نكاذ زئشلاناكاذا | ا
 1 ف نواز ندايوا محشش الداب ةتتعانذا اما ارثيكدةنمعاتشساو هيمئانتلا

 )ا قف ود عشنا كل ذ ناكناو نورطب مهد تحرش از ٌتلخش الن هن دعالاز نرمي

 | فاول فود هنيلع د باحع انقوكحب هليل دا كرذ جتا ذلكفااغاد زل |
 انمانتم هتماعاذ ا تلع نجمع - لع يو مرو اسف تطظعوب تا رودم اماعاتنك ١ و2
 ْ هريافلالب دئنح هيد ةديانال ذادداَي :ةبيعالو تلال وتلا كم | ئ

 ١ تاكالكةماقنمزعالك ف راها ناكل ذ حانتطاق< الزل وعمه احلؤ هذيلا ١
 | ماده كل نامل ذا عئالاكو نبي عاشر انضتخلاو قدرطلل بيف كيرعا |
 ا : هيهامإلا وذا نملك هَْماْنَع هواّكماو .باؤيدؤتتو هنلع هالتصههالؤشإ |

 1 كنادتمط لاو سيو هنلعمذلإ صدتدأ م ال تحان اك ةحارو هتاقال خاض |

 1 اع ةقرط ا ءادسست حد تن انتي ناسا نذل ثلاكلذ
 | اال تما ناكت نتاسللا غد انيلع طارح كنة تاكالاث ةيالنيشلا

 ١ ١ مص 0 هلاَسهَد هاحراإدؤب ةياقدعتقدوانَو 3م عتاذا ١
 ١ )ردات حر 0 هممت ةياؤحا ممم قله وقب هانت
 حاف اش ٍدعَتَذ نعمه تعاجرتسر اضع 2خشبالاو مدقدل |

 ْ تلدالَقْف ديم دقن مدمج تلق رطب د ترج: الازاع

 | دا درعالا عهكؤ طا ِةنَع نوع اغا حشمت اذارتنيلاوع ثيم ١
 | نانزخ يطيل ا يا فهلا
 داي ياهلا دالرزااما ٠ نينجزملا خصم رنه: عهتعاخ 0

 تا امال ااه بسرع اخ هنا حمى شفه الغح حئالإ اصلا عم ا مالا ا نه |

 قال مق .رعصمو هلي دار هتعد تاكزكو جيس ارياشطق تي تاما

 ١١ بحاصو قنا هيلع ف قيرطلل اييزفشرتهتلءاجاماو تال

 َن

' 
| 

 1 تلل 3 تنخأ .نافازاكدا اجد نعمت امش يانا هؤجرائتبن تاون أ



 ١ نال دقو جرش ادعازف هل دش ادب ان تعم هاجر تزن تكن نبال 5

 ١ اندرات نع تل طاع يار ارثماملا هرصحو هنغاخ نضع شاص ثا |

 | لومنَو هبي نااتهّملطد اثْزيَو“ 5 عنة نلف دو ومن جيضارمو ناَممْْحاَو |

 ْ نبا ةزعتالؤإعغ تلزثذ 'هنس دنس قو كنان شيلان كفريمالا ١

 ْ ٍ كلت نن كلذريغت ل غزا 2 ةئرو ٌرمااسل ذراك تن درو لصتسولا نشل باف ١

 ٍ نع 00 :انعالتا مز هةر ونال كن د نتلعذا ال ادحالجر تلف امتد هللا ١

 0 دوعوبماىت هما خا امو ا
 | خالو اه نيب تعاين تحا دل دوا ياخ مادا ترزاذا سوال وظن ز خذت

 | هلو بوش :لتس دل ذلع تنزب ناالارسمللا نار اءنهف كل ل ثم ظلم لن ذ
 ْ تكفاو احاروزأ ناذلإبا لوفد وان هللا هدعب ماو لع قيَببس تدعو «جوتالف ١

 ا تنؤؤاإث يال 'تانئزايزفال اك سانا نحو 3هناتل امج هلا تالعنااللا لان ابوط كتع |

 ٠ ضرما د يدنا اتكتس اك نم ابن كازا كك كايا .انِهالو ناكو ١
 | هج عوفولا" اف اؤوحال مما ل: ةوابز ةةكاوكز اع اضل تل اناذ ءععرتش ١

 ْ كل هان هلافدل خاب حمجا نأ نعابع2لدِضعلل فراق نضع م عيل نب ثلا |! ١

 ا كي تفالا امليزغها هلاك اناهزموتحاظن اندم انماع كنا نطاامتالا ١
 رشم اكو زجل نكذف هدتعامت يب تمحو زكرجسيباادهزيماسا ثلج ؤ

 | هنن يبتناداذ خال ْوْمَيَو هيب يهني ةلاَف هاو نصت ”فاتاشي هللا هيد قاثلا

 ْ | :دهتلاو اكدوا ماما دش مشب كققتو : «هدب تعفجا اذا نيزتْو ١

 تاكو اعزدنال اهللازما كيلا تحل نوقع خاتم اية[ نوتجت اتا ١
 ْ ه1 وس سيعمل - كدك :

 نال ةزانزللر اكان ايل ابإ همي كافزو تمن هرج 2 ظاوهئوزللا ١
 | نيدبببلا نينه رشا مث *حاصمل 1

 ااا تلا نويل او وتسا نشير داق 0

 ظ ٠ -تلاخجاساواطجلا نضال ٠ دك تزخر عت ْ
 0 0 قترلاعلا ٍتَّرةندروللاف ١

 تايجاولاةاجز اند ذ يراد يب اللاب اوره انغب ل نزلا نتي تارتوعل يزتسةزنك ١

 | ةطعمنل] ذاع تزفي اال لانها ذيجازعهيصاخم زانت نملك منا شانعغ ١

 ١٠د ةز وعزت جرحا داجتالا فرس انما نب توك ام بزعا نمر اضن ناَكاَدَكَم ندب |
 | 3ةظاف عياشلاد يزد ناز لو نكم امتسنال «نق: كانا اوس قنك كتل نو ١

 | 12اىرتس ناكر "كاد ريغو طا شو تظل ةماؤلل اانإلا اذنك نفت قم اعلا ٍ
 | خت مللاب قرم افرس الارق ُتبل هيصما ارش رمانخيضم يارا ذا لونها تغرم ْ

 | 521 ءابزساهكو دؤرللاةماقا ولع مالا الا تالذاونضزلالذ كل عمنا ناذ ْ
 ١ 0 يارا نن ”ئرعاا ذا وة ض رطفا هداثسمال اهو ل2 هرتغوا كاملا 1

 ١ رح "ذيضعم هيصحملاب هنا سن ناندل تاتحا حي طع مور حبال ثم هدا لان ارم ٍ

 | ةانعتعزم ايل هفيبد دود كرد رمل تلة ا 5 5 م ناالربتمللا ٍ



 بيا ذذاف امن ةددارلربك ناكل اعتال «ءؤررزين عنسانلا داغاو ماكي شرا خت |
 ا ص احيا ورثما ككيرادا 2س هلؤسرل د اعل هند ىجضد هنم هناجر وك تملك ع

 | ؤكنلا عؤنلاز يه دلنبدتخوك زيه هرتز هادو همز
 | رم اًعنمت هل ةزباحإار ترم كش ازال عفو اماثميف حوف و ايمان هنها اق اييزد هين |
 | ترن ةبلكلا تالئزم حتصيينح تيب ةةيلكحادصربءاخا كدشاربغول تيل اْيو لبا ١

 | دإ ةلعاوعلط !مههناولَو مُرعَو هنا دعا اعل قدا ازيد ةنيصحتؤ ردا خيتي
 | ممل اتسم نوجا موس اح | ءرهترا ا اك هؤرجل هورجيتبنا مرن عزحو
 | دما ةؤاخايف هحمؤلا يحال مانو ناركس وَمّواجراخ هاياراذا هين عقانخنا |
 | دا كين هوزل ال اوم تحرش ذا اكرطبب ارحل تنخر اراد طياز زن نا هاشم |
 اذ فعتاولا نيتك تتنك اً ااج ناك اهتيناللدلاتل :نابيسعدحا ععبال |
 | لكل تلذ جريب هاف كافل ٌلعالولَو لتلك ارب سولف ناخد |

 | صم نامل اهرمإيشاتناضعبل تاز كتجت اضذاكن اكنلاو اًسٍداس ناك ناوسانلا
 | يلداَمزكيندا يسيج مدحار روبل عختيؤنس ناشمكا ابهرمإت د بحاصريتجصل قلك |

 | اي اؤارئيكخداو ةداق كلذ ثلا ةاهلا هبنتيلةسانلانيداخا تاذْه هالاَلَو
27 

 ديا نم نبيعنب هرم اول ىاّتل بدون ةيوازلا خش اناناد مربعزعالاضدرناك
 / هاني اظنعر ككل اناكدي دؤرطالدا هاعنا هتماششون لإ يخل نال انكمو
 كلذ عامسي ةزانَو نظلاي ةز ا نك انكف تالاف فكرت لوبد دحاولارسوسوب اًمارئثك |

 | نعرا كد بتنال رحل نم هل لقمع ىانمنلل ذ تم هي ]نفاذاورعو سافر

 | عز تيم هن ليس متو كلذ بيج جوا ايفر هكدا لزلا ها اطل !ؤ تالا
 ١ تافام جزاه اف هعاذا ةدالريككناكلا ظعنق نالاخلاو هنت اتوحنييغن |
 | ”ةل شنكال هنا 2رونخملال بتواذلاواتزنهادخ الع ماني اناو يرشد |
 اديلباعلا تردجر جلا » ممتهارعا ارم علل ع نشا هان تاطتشلكذل ا ةنوارإلا خشن ْ

 6 . تع هيلا فندق ا اسعو .[
 اكل ايراذز اههنتك ماركت يوزع وعز تس هنو تشم ةئئواظمرو يرسم لوشن |
 | مقرحل ةاهئلارانظارسانلاةكيلاخلاَو ساندازم هازل ةيالادسوبإل بترعؤلخانو |
 | لاغنههانجافانا هاج اجيربقتو اًضرفن ماهل اص نلل اهْءاَشاَو ةنروتر هشام |
 | ةونتلاو تنئاز اونا انف صم وجر! ينال حن: قرص ةزوعزمزتك يودع ةروعزتشا |
 | تشلطا نفر ءمرحال فال 5 اينيداا ينال ٍيتمديع ريال لب تدع اذكهالو ةيزؤع نشكر |
 | فينوس مةزتسذداولا5 ناتنرلاب يؤمر دعازهبةكةوعلمياشت تارحب |

 | اعراامارجكو نحاول اةتشحلادؤنال إف منتسااناؤناتنمل هين ؤساومتكيا
 .او لع تنناو بتيرت اك تلذز هشيثك كل زد مهركتب عر تحمس ذا م يصحب مدح |
 للذ ثلفاثلاو ؟ياد يف اداوم كلذ ناري عاف خم ودع هس طنالور ا مالكم |

 ةد انثي نمط اذوب دلذ كاخيإ اياز نال املا نسل ناؤس تشكي ايلادس |
 رشا ةادابت احلا وتتم خر ليف رمال اه كاغ تلد ةلشمزعيرلل دال رازبتهاشللا
 هدا اذا يورع رع إلع قانا اَسْزْداَد "لات :اماكناول اق انهزم“ يضاف |



 قرن 3 منوم نططل نابلادتسا نمثل ارا اكسل ذلكم ءادةدحتناكتا ياتو ؤطج ١

 ] نسال: ةماىلا ناك ان املا اى ل دبات تالذ جنان اطصااك ْ
 - اًناوجزجاف ةنيصعلايف مَنْ كالا لاضلاوا اضل لاحلاناكاذ ا لوَسَتَو اضحب
 ا ضم ا هاغا اًنيال ايدذ نال اًينثالل ةييصعم جسوم ع غكضالاب دعو مفحمح |

 | دارت ةييصح كلذ ثم تيب كاش حاببللو !ليزالتكاضؤ معزفوكمهمانحل |
 ا ة.انؤؤ نامونصخماووكب) 0 نمؤث باكا عطصاخب ا

 ا ره تطخواتنيالا صاعم 5 ةفيقحتم نم عيمج تالق ندا 5 0 لخااو

 ْ ذا حرطماا هدام مضِخرْنسْحَبف حاتلا هنيلع دوا ةتطح شو اك لوف
 | هكاصة شرد در بوح يا ل '"تطمللاكأد ناّوللَو ءايروا ١

 | ةجلاقطم عتمكيا لف ان ذايالا نوكال مناك داك الا تاكرحن اف عضلات

 ا :تّصخ را كاد ةاضبا+ببلع عرالظبم رع

 ا طال اشلون ها اطا هتاهرظللا واد! ةئطحتتاكرتخ لئن تلعو ١

 ١ ع ارب ةانف كل ةؤ ديل ةامزع يطول لكي اير دا رغد ١|
 : لاش الا" صارعلا واوتساف بؤ ضعيزمتلل داكن اا ءامّمخ دال ناكستتال عراش دال

 ا حل ا مل بلاى لات' ناطاسم هب ههالزام ا
 ١ تا ديطلات ه زوج كلاكو اًنكنؤر شلل لون 1

 ا راق 0 اهتودلرم اعز 1 ظ
 ا طنوس طل لق 0000 يئاقدداب مَرَع ا

 | بم 1نلوزمالا انك ,ر2هادارتكللا ]طلخا كلل تضفانااىتيبال حقيتلا ||
 | ممول اذ تتدإل لونا يسن ناجم عموؤتضا ل عنحأ داس هنو ٠

 | نلضلرم» مالوم تار تعنخ ١نعرسانناضغن )قن ادّو .ذل 2ع ثسهرنع

 ظ يوتا نيت لس يل ونيل توديعسؤض هانوفر ٠ْ
 | هتقحؤ هوما امرخالا ثيدَحف دزي اكل ذناف كلذ دواخل ضنا اول اهنا ل افانناو |
 يرد ينمو ركل .قفاناعنمد :ريكتلابؤ فان مفر دايملك كل ةلاردإت |
 ] تين قرانا نحو ةرسلل هلاناعاهج >نرج انلحلالا ةتاكمل كسراف |
 كنائو نم لت ضارطزف نعني للا هر تال اجدها دجد سكت هالدل |

 | هالوس ماع اضل تضال ام غدت روض لاوسيللا منذ طداشلل 3 ةزوصاخاو زم خيل
 ةدايزا ونزلت اينتلا» »نع ةالضلاما ه0 أ

 | ناف دروع بو هسيع هدالّص دع كالاضلا )تدع االا تتح
 ْ الفنا نيج اتلقيذلا انهو كتغ متاعب نوما هت اا ا

 ا راي دهان نر زعوش ل تعنةنف هعإل هيلع ع جاوا لينضتنملا ْ

 | )تن كقوله دان نيج نال تنما حت و هيلع مس! ص اعتبرت نع عاجلا |
 | اوما دلؤ غنت: كفن نضتسا اماني لاف: عاملا نرحل ناي تركت هزم |

 وفق الغز اتنتلل هضهاد يجر ضن جاتا هلع بوم للأتاكدْوف'نكارلاف |
 ]اؤمن دان يمنا مال نع تبايجلل تنشر لع امو ةادول تتشولاق ْ



 | هتلر د يكلف اين خت امانه هيد نحارب لَو ندعو ملط لخ ةنطان الملا هيلعامأ
 انالؤمُي هع هند يعدي ناضل تتنك كل لامزمع عصف نهيومعل ْ

 يو ع :زيزنال نات اوندكو هلا اوعجداف هكا ه .رجطعاو امالكردازع

 ورايد عّرشل ا رهاظ تااخيإّم هنمكع امس هيلع كعائتجارجب الالحان عبَصْخَنلاَو |
 خو ميطعركاذ ةفل اخ اي قم ناشلل درج مهروس هالكوا ةجير شمل اره اظ تل ذؤ هنشل اخد

 حرت لادكد فورخرا نئيوزح م ذواتصْفَسَع الخ زم هع تولع : حومتسلاو ١

 1 "تيل اغا ا تي هندريلا»د ٠ كلذ يل غشنا ا

 -)عبجملاغت هبا ماع 6 ١
' 

 ىو جك" اننا اول طال اونمانيزلا امجماَب قامت لات هقرض ادللن ل طض هيذو ْ

 اكدجحل

 46 تافوكاوأ تل داك فزاعان احل درو هنيلعال ماع ههالا اتش اداحا ْ

 طورت كل نان لالا تح عليل روائع ماتش ين 1
 نيل نم تاكا اهسال» حلاك ل ًدل)تفعلا ى يرث فو رام هيجل عينا

 ال نانئّمال يعيد ىنالانا مق ناو دس اقع ةرعوعل ضخ ةقللاب ةنلعاتتم |

 هم خلاطا اريرتع ا ةنئاطز بجاش ناكذف : كدت الكتل درج ةنيصلا ْ

 عاملا هت وز نم زوالطإ »ن2 هر حاشا اننا 3 تزل اشم او ازا اد شنب
 اشيعزاف“ هييتسر نمو لح ام يخبل نتن كلذ ةءزسملا تلق ثدنعلكا

 ْ همني 5 هلروخالد ةٌضلاخلا ةتيخانم منيع إذ بح اص كق يرض سريعا |

 ْ لطف ني تنمي دل تلعت كلا يتلا وعزل تفقه ّْ
 1 ذا تجوع نإ تام قلط ارو +امعا ذقت قاخاذل ١ اند اكتال ذاع لحاعرو ١

 ا ه.؟ساناذ نة بزتبخإ 0 ُغ : :نوحاف جِبدصَح هتمإضح#م ْ

 ْ مدا عضم ف ةنلطلاضج عم كاغف هنستلاب شل ندئفت ظ

١ 
 أ خا ايكابف مزمما نطؤم دال تلج ةنداكْشوا دكحُزا وشركات ارهاشلاو ئتنللو

٠ 

 | كنذؤ هوعيتب ةايبلف نؤسللا اهاو :نيلشملا“ :جل ازمز وكب ا اعل فوهاشا ني كل هية
 ْ : «٠ - ,طاخا بر هسسرلاو ءاوكم 1

 0 0 ل بع .[
 | هيابللالكف هرعام نيش ناكناو ياسا دولوَم اردو نارورتلاَو جزجلا ةنبوكواشم

 ْ ابعد اال يما وتلا ةنيزيد اهيلعامل ناكااوسي مانيب عامؤتمملاب هنئلا |
 ْ ١ قفلجإل انه ظفانو لون اال اسنملا نس إنط ةرتتس خه دل” تتبزط اذ طؤننارموانب ْ

 | هللا رج هر طار نمر اهم لاكن هتلارحايذإ "نا اقرعلاب ةرثاحملا ةلجنبتل نال ا

 ١ تلطكدو ومالا اجلا دضلإبوف هيحا لاخر كن وةرحالاو ارا ةطاخإلا

 ا ,هتطظفنو لو تحف كنك ك لاولَو دعم كاطع هاز اصح رتمبال مْ حرمت هن اهتم ٠

 ظ مقاهتراحاو بطتننت اطومن هنجدز هنم تاطزن ِتياَررفو كانو كراو حمل ١
 ا ايإف هرششاىللا ءوسو دانا ذل جزم تال دو هييَرَحال ام اهني هند تو صن ا

 ٠ْ 0 ةيض نازك نم تتح ءانائرنوملكأب ناك يحاك بنل فون مدغا ا

 ْ تلد ةناف تندّدودوذ لا ماقول ركت لذا طق لوف! اكو كلذ ةطسو ا

 هك



0-2 00 0 

 [ه دنعلكأ اع مركلاهيضوظالل نان هما اكازم هيلع تلاد ميركل لتانلد نونا لد
 | نيكد توك م جرحا كد نضضيجنو ةزحالايلا كداز لو كلكس اببوارمخَتلي نيب در
 اكان زحل وس اًكنع جد زانق كيرْدع هيا هن هللا اهلَجَح ةفز رف ةنفلب .تلغذت |

 : ٠ تيم امل 'تّرسرنلاو < كنؤلشماتقنم أ

 هي ميلان هدازهاسعد : ا

 | لو محلل نتلابو مدل رانعالا ةنماغاقانانقلا ماصقلاجققرَصَم | ١١

 تجاصلاأ انما تي يو حرم اني ا حمال حلاذاال ص اقاعطقطحا | |

 | رونق خاومةزعدلمؤقنغم اقل ي هيعيشلارؤمال زم اًصحال عملت نايئراغ يكمل | 1

 ا ”نببلاخلا تزرسئيللو ٠ قدا ا ينع هاجرت ور ةرصن ِهبِعسا اناذكل ذم ا

 ١ ككل غل هئارشخلا اصنو
 امج ضلع ماه زهتلتنإاعرتإ يذل اق تاّمرلا انه تبرد برم دعا

 يا 52 جت ماقمنرف رع تدرااذامضخت |

 متسلبو لاقت هتدااًييوارباكازم داو وكم :هّيبلك ةزعات فيومي كل ةناف

 ْ كا حتجا زم لكر سيلتا اكمل نخر خازم نشيل فخ |
 1 نامت 2١ ايخإباف باظنع ١ ظعاولا جاكم كتم كامكو هي كانها تلك 1 ١
 ا خقتف هرّيوماوعملظل ابداتض انه خيش ناكو وت يدا ءٌوْس رضع اها زم جت 2 ١ ا ظ

 "تن اناا يف هسزخلو : .٠ ا حاشا ةتجا ْ

 ا ”مم هلع وبلاك هسا زهور +26 |
 أ ناضل وان اكل! (ةماا ويا ا دال وال -00 لاَساالون' |

 ١ هلو يرشنملا هيو لعيريطدا وتتم دنلا جتمازيلع هت 2-0 ْ
 ١ لع لجاراوماخلا هاب ايبانلك دقو :مّع ايش هداحصاك ياش نس ايبا لماكلا 1

 | ل22 نخل نكلاو ناكر ١2 ريزغنل ناّردملا ةرهذاف تار راغامليإ
 ١ -دسرولاف قاد اكرلاو 9 وايش ربح تناك ايا نبات كَما
 ءدسنااغتونلا رة |سهو :نييلاتلا |

 ا تادذان ياكل نخ ورل ةرضعاف بو نترضلايإكحا حدم علغ | |

 ظ ْ ليعداد 2 زاك رمال قةرطاخ[ بعاعر ومالا هزهذ ل قمت و اران ال١ حولك زال |

| 
ْ 

 ل !امءادخاب بحذر ناو دزنمو امهجبلب عجاال كلّدكو ءاذعبجوانقتك اهنرتم |
 تان اهلهم لوا فره هاك دم سانلدذداف اهييعاه دازيبادضتن يزال |

 | 1 ايدل كسا را مناف اهبيحاال اهملاج امرا تبطئ ىرننإل اَنَعاَص 2«

 ١ |مرتم ةزحؤاكلعا ٌهنورخإال امن امداد ةسيضران

 ْ هدا هجن ىبربرلازيرعأ ادع ير جر انفو . ْ

 | ...٠ تينا حو .قن<لابلاز اكتقو ٠ هج طرا نينا تجوز : ا

 أ: : حو نييرتغلا . ورح تلبي تلذف ٠
 ْ 3 . تنتقل مي كانع ءامؤدلاهاركعل اك ءاغ 5 ْ

 ٠ يذهاهع الز هونموتم ٠ نليطفنعلا يا ٌرمولخا الف ١ 1



3 0 
 . 00 رع ءادئعتيخل تش اماذا : أ

 ا مروا دولا ٠ ترثكتع وكت ةزمبلو هدوطنلل | ناو رعت «

 كالخألا نمير لع جتا لاهي سب اجلا

 . 1 . قولا هإو ل يضاف 228 |

 . نع هنراهنهدا مستغلا نم أ

 ا - هنلئخاوزالارشا اذا ةئاووراشاالا ةناكدا ف ريشل اوي ناز مدع ال وتضع مر عا

 هيلع هندإ ضال وتل :ادائمّؤتف اظلبؤعار تقال دالوالوا تنو هنيلع هند صويئلادالو مالا

 ا بع اًسااللنرظعا نافل "كرا هنايياَز ةلوسر و داكزمو ف اعال احرحو سر و ١

 نانسواد لاو ناديي هماوت تل ايو دولاو هيلا ةووملاالا |

 هريَعَو عر اع اقَد «وضعادوذ د امتع نمو ئَحارتنف امتحان زيت ننال متو هيلع هنيلع |

 ١ | يلطهلا كح تاع «راتخنال اممائالا هدا ةياقدؤو *ناعالاز نمراضمال بح اءومرم |

 ا لع اديس نحمس تمتو ”كاذإؤت هند. الا هجر انها اقل اخو تن ناو عزل هك ْ

 ْ دايملا 6 +ييطالاب دام اعرجي!نمدب ثيرش اكلظ لك لتنال انملؤتت ناهض

 | هه ١انلاسربض (نافرات ايقونرلايعر رت نافيفنملا كا ذل جل ماخ امعاف |
 | واتم دقي اوال تدع ا م ْ

 8 : رملاحلا اجر ههريجلاف ٠ نما نؤجيال تلد |

 د فوعمسإ ةيعما نطو
 يفور لنوع ف مدخا مافنم ضل تلواؤن مدور ءاذاَوماَو اًبِحاِخ ايا همس ا جارح ا

 | اعاظعاْؤلا ةداللنم نموه انا ل ل صيام عيمجذاف هلام داخ ضائع يراال لب *نلعطت |
 ْ |ةلوماتخ ايضا دنع امانه ابدا هني حينا تي الافق لماع هو :هئشمل

 ١ هع يام ارك و رحال نو دانلود هع افطر ةدواج ةئصؤاننق وت ٠

 ْ ل اومن هْنَدعْوم هم” كة "تاتدلاو بله ابان رج يضان مس يعيانغه خرب 0

 جاَييشاماننع ثثرىوئاوا ولا نواب نوير يلو صال لع يراسل ةنفيلخ قاوع

 | علطا ملاناو الاماك هنحبب ماننم تريزا هتيبل  طرشبزمز او "نين كلا وش اخ تلق زع

 ١ يانغ ةعئوكنو هللا فرعا يق هننروولا فرع خيش ازمدحا ماقنم نب اهنبؤع ْ

 ١ مننيلو قلن انقلائفاو اتركم ىدنعرسل اًمرارسسالاو فر اعلا ومو حلاو ئةلخالاز |

 0 اتملخ معي زماوزلاوو ١ ما تضع هتاذإ ب نازل !نمنرازتغالا كم ١

 تيد ميد زا قر خانك نيم قل نمت منايا
 |تيناالشما "ناك "هل ةفيل>] عونا هزمت نفذ خارج زم ةسشتب طن هلحا ناك |

 دل كا ذة وع وش مانقم هر هركد د «اريئرلل خاب لوبقتو هنحتتل «فيلخملا نينملع بتعب |

 ا هكر زشب منتجنا الاول نفو "هلالفبلخ ماج ماطر هخجم انسيؤعداعو ظ

 | تييمحلاهل ابنهما -- تمعلا زوق هنيلع نولدرتهماف هناعامأ

 |. 27 | دااعغل هنذأ معن ااه 0 أ

 وره ةناوكلا نيك ذيل اا يشوع رح ةدوتح زم ع |
11 



 آ فرعا هتدخا ب تارا 1 37 ءابؤاتسربكدانيرطلا ةيتغم ة رع منال افك اساسا :نضحا |

 ع ا ل حزم كل دال انوذام نك و هلت زلت قطا |

 تاثر غركان يزعل, قرض البلف اتسم رواه يزال شل نال ذ تيباراذاو ديفاديلعا
 ْ لوا هلم ثيم ايضا ين قلت لل تخيم هانم |

 ْ مهو مياوفل خل مؤنل فا لاخانم هداف يف ٌدلاضلا نيا م١ نما وا نا كارين هلدؤفاذ
 ٠ يلتدانعنفو مدر وهزم هاربا ميلتملاب هيلع خداناد رطل ريب مهجن نرد ْ

 ةهانالد كلّذد قهري مذ هتشدو .ةاًءنرصم حاشا ٠ةعاج عمتلل ذ تتش ا
 | نضج مسوف ايت لا هيملولا تالاوس ا ملاساو هتان ةزياصج هنري نيك ١
 ا مزم عشا ديفا ارييكو .لايلدال ا اَرع ءرصمو ماءانشي شت دلال م« تاقوالا ّ

 || اها نو ىسما هل اًملعؤلا وإلا كثر بحق هيلا :او اما هنتع ليغا م ١

 ْ هد دا هدنع د اكيد هنغيملا هكداضلا تّيضِياَح اييمكد'هنلغي تلا ا

 | .نلل ةيدتضاو هرعيان لذي هله تتقون عدن لزب ل هنال باكل ادع خلاطالا ١

 | دا اقيكتبو اعتب اةدركا هابل تان ناب ني تفي نبال دوعيالوخ هيك جهلا

 ؤ

ْ 

 رس مو و ع مس سول مس ع جهيم كم 22-2

 ايدحاب فراعنهطم خشم 70 ا نول نوال م امأكي اًهيلجا ممَو :جابشا ١

 تمر اجلال ثم ني وكنا سا اي كر اع ورم اف نموانب نيرصاقنم خفشاناَو |

 5 ١ : -رالءائل انرمهااث . كلذ دربال ىراحلاو هله /

 ١ .نعوسي افنهنا مها امر 0
 5 رااؤتش ١ك ا صرو ح تارشنالازمدخلاو انسة مريكا يهزم دل انهو ارهجبكو سلع اننا مدع |

 هيلع اصرخ وسر نع ةكضي تيبرتللا وكاد هريكرك ثيدحالع نتف منا هيزعو عر قبلا ١١

 امدلب هال انجبت تار تالقطاشا انكر لسا ميول وسو ٌ
 كرلالعَيط وبل ماو يكرم ادن ارك "يدب اكا ناعارساخت |
 ايا ا عم هزحب سانام بدالانم ميلعادتتم هوّدَحْناالا 3 2 عم م

 تع نإ خفف دافع تكنا ال ا هشاركذ اال لوسي لاح تاكد تاكد هنكترالااو |
 الدو مراعانعمشل اف شبل تحت ٍةدادحاو لكو تّسومتش راجل ا

 2 امازكو ءابكري ماحاراضتع ثاحاده ن رك ناالاتس .كاوهزم
 ١ 2 !امتكيلئف محب ةطاما يقال اهلاٌّؤِل هلوقد وحوض دعا تاكيمان ١
 الو اع دلز بطون ضتت الا عيزخ ادد فارع قاذل انياب. |

 54 توجع يضم ان هننانم اهو نيلعل د |

 اكمام طحن دج جلا 00 ا لا ْ

 يلعن كو هكر: حش قدبامز دلع تككوزرلا هوست ع اكو لل شاك دانا مدع
 يوانشل ار خشملاو نسل كتب ناخزة ناك 0

 تكلاقناذ ٌمُمْةح دلل تمون لح هل34/ دارعإالا روكا اهيشاتغإبالاا
 | كانا تاما انهو ّمخلا) تنجح خش معاد «كابيص لن بهاللاة

 | تكلل قاقن تلذ نال هي كييددم كبرت ةزوصدج د ريع هل انتخاب فرطلاب
 1 يع نيط يتلا شخ ةعلاتشإرت ةومنالر انال صه د هياقنمندالل اييعإد 5 توكل | ١
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 ين 3371 2 د70: ت 150:15 5

 | لا يشل اعد ناكو ”ناطييش ظعال اكان ذا نو تا الك يسارك |
 | ناك تافابيلا هتلعت وبنو ,كاّوهنتلا هيلا د دز: نادكنالا كلا تاتا كيابل
 8 و ةرغإ هنن وشال نلت غلاظلفدلاق كلا لَمدَوْعَو نئلذل لن هلاسأ ١

 | هلل ِوِقَو كارمسلاَو تاّضِتبلانم هيناهربلا وا هترضعل رند نزل نموعدتملان انخازم ختم ْ
 اكماننو تاركؤولاناتمللو نجاحا ةئدإ ونا لباو ارقنل قرط تاني ك قرانا
 | رشا ىزلابن نوع انها ازنلا هيوم عد دنتقلمالا دل ككل دوت بكا

 ا | ا ننام هاصورودلا 0(

 ول - ناكوه زرنا هطعب وخل

 ا ضاموش - ياض لش زعدل ب“ در نلف
 | عد! اعل اناعد تسال ا واج ةعاجج ناكزهلا عمابعماما نبيا نيمإ شلال يكفر

 | انغاف تنفلل ككل حلاو يطل كيلو ركبت وروحي انف ل تينت هتم توبا |
 | اليخ ناوخليز دو يرطلا هب تتبع يلف يعازلاقو اوصدوهنم نبا عتؤتر عي |
 ْ | هبلعننعا تاتا وسب الطلا تيار جشملا جاتمالا خمول ناممزلا انه تيم ْ
 ْ يريَسيملا ةاتقا ازبوضحت اجر *ملرشتعنو اهداف # جاتالا جت نملن“ تيك تتلف |

 | لكان نآل اهلناذ ٌكابلاتفكتتْساَو نناقش مارق .نلان |

 | ةتييزتف جرح كيلعرتيو يالاوس كوتا بل خلاد مانام ابيطأزبرخو
 * 2 :تنالاعلا تن هنريولف * ادع هيحع نحيت هعيطنال حو كتف |

 5 1 ميزاعتمننا مسا انتخو 5

 | اها مدوا قرنعلا تيل لضباالو صعبت هنا ناؤحال انيدحل و طرخت مّدَع

 | ال نعرمانلاتدورص رن نام اهو خصضنفو ىتناطادل وشو لضم وما | ١

 رض ليلو بصل ايايزدلل نبا تؤ دا صباور اّصو حني ماوسدحإف دافع |

 || اعداف داكعا لومي مهتصمت ل قرا له جايز عجيل ماتلاسماو
 ْ ادب ا اسمو حمال دنا تونا بطنلا نتج نياك ةاسامعلا

 | كلؤلشزعمب اكارجت هلوبوالا ناكو «هييجتن صحو رق ,تللد ّ

 | نِضيَبّورصمقاوسإؤ نوففي ةغاج ص ِتباَرَو هتف لياشاب تاقنلا اما 0

 ٠ تدل ا احصل كولومبو داني نينا وركوب اكيمركلا جو تسمو ارثمالا تنوتب
 | تو لهاخت هرحميل توكلنا تلم هلَدِدوَتيف :ال دوني نعلن شلاهد

1 . 

 0 و دج 7 صم

 0 توومي م جتلاكلذ 12 هوجو مب يوازن الافق. طمو ثدرتتلا ! ١
 2/0 بو كدر هرءيصيلر لادا برخحلا خشب عاوز خل ندارتم معن
 ريما كل إس هدالابؤ هلع جزيوا هلراعبوم قتعؤمتل22 او بيضنو |
 0 ا منيالع نورت م د هاتؤجل مهيب ناالا هصسشاو بصل خشوا |
 0 زق رصد ايد تو ناني دج تاب
 :لث.نارصم اشم ة عاج بو مشل قاطع تتكزذر رول ْ
 الو يع ل ايار و 'يضرلك انو اتا خت 2 تار ةيلازبلل ل

08 

 همهم ب عل



 ت1 ا 2 2س عبو جمع د هيج

 ْ نر يك دام جب انو تير نس يرو اعزب نيران فرو اهل علطول |
 | ؟الانالاقك مدن تكف هنيلغاؤر خود يلا ةغاحيدلعزسا برغل يشع تقوم
 | مرض هةليو ا فزر يبيع ناكذاد انيخ نو نا تلطاال و زرع
 | اًرعضد امل مهابشا من كراقدال او ترحل جاشمنم# هريكدع ا كيضفن لو 2 هروح 3
 ْ كلث ةضالاة هسا زم ىواجامف مهمل ات امد عازر منعا اند ندا

 ظ ع مت دف اواكِعد مفعم جايخإلا جدلا مهرعلا ترصو مةططونبا اهيونرباّرشلا ْ

 - ٠ «تتةرتملاعلا تر تكة اودع

 7 ' . «تلبع هيسملاغن هام ماعد «
 ا

 يي من نك ناتلذد ةرمرلا نع اموررعو كلور ضن عوقد نوب اها

 ا ضخ زها ايلا ججدايهرؤ دكيضزن حظفين هاد معيد لزمن داخي هل زنلامودب |

 ا يا نط عرج عجبطدا سوا يدا نال هل هتك نقد هيلع ناك

 ا كيلعزبانالا جتلانفانا ”دد ةذصاّقملا سدا ذيل مثالا طياسنواعم

 | قعر ناا كافرا انعمس ىو ةْمْملَع نبال ايي نا امكهدن عل اهب ؤح لاول ناونع
 1 الاجدر در حبلا عايل هوس هانلق ام ديزوب اما وبظنمل بضضعو امءاضر

 ١ هالعقر اطياف دلع هووتإلال)ا هد نم يف هيلع ن اكزل الا كلان ١
 | مننا انج لانا مك ضل انال) ةنافاعناك ةطح هنعرتبدا# مانا ميلان

 ا رد تدلل هداج ةنتختم هدمدتم هيتاع شا اهم]ذتي ةظاكذاليا |
 ْ جاانزع غد نيز دم موا ف انعاض ايه زي ميلان 0-5 تتقوادنعاَسِلِع

 | قصفت اج هوبات ناكر كللل يئن اكدوكنازجشلا تاارسؤفانا ١
 ا د 5 ئايلل ءاللاعم اطل اإل ليصل عي :طتتيإل ةنال تدلل دتعةاحل |
 ١ لاَعَت ا هزتف انش 5 1 هادنع هماحاصخ إي عددمد منا|

 ا هج تا ثاونعو انتدلاؤ سأل ثمان نمدومن مندا هعدوص)لا عيد. َس ناكم ا

 | دلل ةداجنل بعبد هضرغنيذا 2و هنيلع ةج تتقن هتوافت ةهرحدلا ؤ

 ا ا *هدعاطل تلوح ١ ١

 ا دس ن اكو ونش و هزئعيمعالو موسع اد انما
 | صم درتحال نع ايدالاو انندلابلاتسشاال' هذاتتما تل اج هلام ادعاجلتا ْ

 ] نتلذنو يبيك ل بك ١

 (دنع هرعد د انمإغ خلع و كارشال نوال ذلك لاَعُن هند ذذلات كًظط امس

 ايروشاظ يزل ةولضصلا يف هعالإ هالّصاع ةتاضا ولا ذل ةد يايِللارَسَو و 00 ا

 | خللا ةليلقاينك هت وص احا معن اكل ادازوال ايءامدارماَصَت هعتفرات ا

 | اتا عجاشو هةراملاك ةزخإل وحاب تمس املا نعد هااّيلللاشماك هنيِع تين ا

 ا | قلل ةيئارم دن عالر حا الاخ هتضارمد 0000 ' 0 ا
1 

| 
 رماركلا ةكيشاملا لجو زعم ال زن مجيطلال دك اضشنف اني ١هتعاطلاع هات
٠ 

 | هان اكرم لذ يال خللا هيل تاكد !ونيكاو داق يدنعلعا انيك نيتناككا ْ
 | السردين ا جت ةلكدالهدت سانا هالنع ءيحلا 5 '. سر جار مب ا

 ع بسب



 را ا ل 1

 ١ ضع ايضايزتو 26 هنلاننع هاي واست ردا ذا اترلاغيدوا و حراس فا هلأ اهلا

 | كل د.ئيواؤ ةطلاص ةيبنرطب هراك حمس ائنم هب ابره لاو طاوس: ترحل
 ٍ دتخ هل زائد 0 هلللا كلذ مكتمل ترثشو تَماَخ ةْماَيِهلانأ|

 0 « كر ناحات تردهسروملا»و ه٠ ىئماداجال كروص تكفرزم كرا

 ْ ١ ب براغ هيدازم اذدعت 5
1 

 | ال تلذ نوكبدلَد هَيِلعَتر يعز ارنا ا دايردرماع عطا خر مَ ْ

 1 دكا ةرملا ديزي يبتيويط ناجل 00 0 دا 5000 1

 ظ 55 دة ضو ءلاكرا تالا« ل ةيعلا

 ١ اس جرخيلال هنرتاذ شل نيس ايرجت ترطارمزج شن عافشدالل طرشمنإل امم 0

 كو كا هش وفات راعند ةضانالا يلعن شدا قرا حال اكريص د ثنبجم ا

 ١ | تنّدكا ناَح ور ار لون تلت جلل الو نيخالا ءاعنا نكمل اكل ون قومي هاد انو نباهديص ُ

 :ح_ابتنال اندثكف هي الرشد نادال ىل اع هللا ناكل وفن تاكو نير نكمل ْ

 ١ ا هلوت تومان لاف ههل عز هاكع اكد رض كوع 1 هتكرش رخو 56 نر َن يح اال

 ادونعإلل اوعددا انها ا صر ىثسبو هنم ترطعس تاومتلادا منك ْ

 | داتكد يلاخت هتلإب كّشلا الا هيت ليي ءرطتعسو قنا زال او تاتش المحاف |
 | هدرشي ناهز اند ةنمرخإلو قاس حا شلزت «نسزتو دلل ظمحرع هينذلبنإل شما |

 0 ١ الل انمايرّرم عني نا شل رميإ لوني هتءامتر يلوم .هارايهدتيسن اكو هزتزنا هرعت |
 هتشاظنت دريل هتف تكمل تال كلذنا نيش يلج عطار لا هرتبخد عامج | ا |

' 

 هرم لاثمتا ىنإإ رعاك 2 استفاغل اتا عضال اوؤيرطلا هع برقي عن ْ

 تائب اهني خيبؤلا قيطلالاشمو تكاثرت نواسانيإ ينتجها |
 عب اسمإلادفعلاشم ساشاوجب د >للاوا قبل الاثمو حياصالا

 ةرولل ل وناو هنت اثم ةنئعلك تن ناك نيس تالا دز 00 ا

 هك نافع لطف حا يطل كاتو كت او دبطعدبرم |
 ا نالدالا والا هرعح انوا هيد ٍيلَعَتلَسو
 ْ 5 00 ناكزم ءانب مهد ناد ه)قرحا شم ابيع ومن نا يخل
 | ٍلَحََو ةدح 0 دوع ا ل
 | يوععرتس 2 تمت هطق كس قط ملقا امز اثم ا اهو *دتيظالا“: : ا

 ل كت دستات تكتل د 2-2 دلا| ظ ةزايدار عورتا طرت ديس ريش اوي تلك لؤي ىو انشاد دبس | ادعو ا دال هجري تن ما

 و حو

 ا الةرف ةسال هع
 05 -||ب|ب بسبب

 2 بح غنم طناَنَم كفوا انه بلق هضمر د درا هل)ضحاذاو هل نلت ؤخ امانا 1

 1 كلما ذاؤٌرَضسا وهدا :داؤ ؟ئانكهو تايسرختع ةرافعلكتتت اكدت س تب كان |



 ا 5 هرتعروتناهلذ 0 امنا عم مزئلاتنانارز لان وكراالاّسلل مويرانا تائءناللا هريغتراز ام مونلا

 ْ ديعلال نحل ومي ذاشلانتحلاوب اقدبّسمز اكل وبن يسر سابجعلاو عشلاناكزفو «هلزلزن مدخل حرجا
 | كاث جكيلعن المسرة منعا لامْمَم تدّجتو نا هل لؤنفن اغاو ارضي مجال هنا انريرسإع
 | ءاتقنك كلذلذ كاهلعيزعاالو هتماممافنبوءادذجدات ةاؤفإقرظتن اكتر اجلاوإ جشلاا|
 قرع رجال هداك ىدنشللا اما ه«قرطلا تاطسؤتل لااعيلِخينَد هوس ةرتعاعا

 م "تاّهذ بف 5711 جش ةلكهّيِعا ارو *ٌبزعالاربعد# جاتا يزعاملا نيب

 قيطالط ييْددَصي رص منهاما اّما ئيرطاللط زنق داّصلا رياح هاما ءانمثوز دلاانعنا

 هوا ,لاذكأ ناخادهو '«هتلعحرخال َءاذ دهر دزدانهر وزين اصف دوم َوهاغاق |
 صاعد نم ملف انهن تاجورتل ءادح د واياع رسل, قنص ىتعطدا جشط تلف

 ْ وفيو لص حاوشسلاب هعاط نافرطسص اًيتراانم يامي هدايثبنع جوزحلاب هرماورمهشم
 5 تكاينرحاف ةلح او هد , لال غز سلك كما ادهو "بذاك و نط اخّيشاناَو قداصأ

 ٠ 8 - مل اهل ابر هتيرللاو ٠ رمالا ترك ازمزعا ذامنزلانهف |

 : تدل انن نةلوسلا نسوا 1 |
 | در كلذل شتا ]+ «هلتق هيفا ركذايزللا عمان هيك هل هج زيشز ميري رإكت مدع |
 | انرنةغائلل عم حر ديرما مىلج اختو ماسصمل  دادل
 ا اًمنَعاَع وقد اس نك خنال كلل زبرورساَد ديم مْطاَو نئكذل اول ذشنازم

 ا دنهو بيير خف ازّيكو عا جوانا هيلع تتنمالاو دا تلت: قيطلاو امرك هل تاَنْناَو

 | ادم د وكناطصال ةدؤعر ياصن اكنمو تاّبوعرلا دئجد لعل دنهتفل اً نامزلا
 | اوكي نالآل ههلاكد تاكو ةيحالا ذا !ركمل رباح اسفل دفعات ةغالع
 | 5 تلد مو ةغاح تبر نفو "كال ةلثمنم اًكتاوحاَّو انطَسُجب هند اذ خي اشعال
 | لتي كل ذو ث ةرينم عسا ةداَو هاذشس نوكي هناب امور رم ممدج ولكن  ماكحلايلا

 ا ا 3 1 1 ا 1 مذ

0 7 

 ْ نادرا تالذؤتوذلا قعناكولو زيتا اههنزكرا ابونا جسية هتادج اسما ناف

١ 

 ْ هاج ورح اور ْزعرركت زج جك ناصف احا هننا حّماوعر الاف ههراج املا

 ِْ 1 اس دم ملا د ْ

 يي

 َة 5 اعلا ترشسرحلاو « تويم

 لعمل امن هللا مخ اامو .

0 

 0 جوججس

 مدني انلاناب رجلا لاوس ادعم نوتكوا امور لس امد علطوا >ايزهنيكانا
 ىللصرتا خا حذف ّي "قعر وسلا اان الد ىو اميبل نرضاخ اع اري لح اق

0 
 | الجماو هاك ار وانتنف هنع هذ ةناحن نلاكيوخحَسو دنع عند[ صمض لوسي |

 | اميصح هيلع مل اوشيؤو هاونف نيلطنمأن اكد هل اوس تال اقتلتاف رت ايدل

 ْ امض جاهيمزع جداح وم كل 0 مان حب هزخ وع اميه

 ا 5 دج :يهالا ضم 20 دا دعا دافعا ا وا وخازع راما

 دنهل انمو د هيد 00 كلا مر نمار زعل الذ ع
 ا

 |١ ترتجب ذاق هنيبدرمازعل اسيايجارمال ايف هباحصا سل يناك تو منعنا

 وجت ا يي 2



 2 سس م

 ا |[ رس هس دسلاو داع طاو ىعابناكد انفلات انحاز سو هنيلعهندا ص ناك ثهيِلعلِراَصر ْ

 | حالّصلا نو هدفت ماذايفإلان اف همداشترراو هئضملا اىداتميتيل مهرطاخلانع اماكأ
 دنلا لك الل : ةيبرع اوما ع يديبس تمت هاكال ىاعانفنما هي لوح رصنأل حصاؤملاو |

 هز عملو ة«يطخذ نونل إب كاعد ءاهنو د ههتفوربو اوال 2-0 ١
 ١ نولوت نو مهدت امف هيتاوثواد يعرض بنوك درسالاناف كل هزم ل اين اكنمزةلاذي ٍ

 | :اعلأر سليطلن هدوم عيارخا خبال لذ خذو ميلا )هين و ةمازضل !تحانعشس |
 تعدي اقن شامهاامد . ا

 كالذناكا امس < ةنؤدوام ابسبام حبت ىو ودك نكتنازنن يردرتءاط]كال ىناننارك ْ

 «ثرّوبرلا]امزملكالا نّوكتاذف ذكللو نتن هذَسْراوا ةاجاؤزا ةموزعو ماضطلا ١
 كلذُو هج لْضفلا بكل عدي رول اريك داكن ا عنلالاو هشتايعلالدالا ٠

 | ماعم قل دز هاكر ا رتطفل ناك ارلا اذ ع هدب ةعاضا لاكي 0

 | قادؤثلا تنل لو ه دالوا5 هلابع كاع هانإ:لوق لَعَر تيك لباد ابترلا ْ

 ىف ةينرموع ملا هل نوكجل ينل اذط رشنمنلا:هزعجاغو هنن هبنرطاغعت نمتالذ ْ
 هنطعاذ ١ عر جل العز خا ان كاذ ن' هي ان برغخ مواد هدرتحلاو اينرلارّوما |

 نع ىوتالعمل تلا كالت كنب ضتؤبتحلم دالاقو ءىعجطالك

 ١ ككنكؤيما خابشمال يعمر شرما ل اًملؤيندانخلا كيدتصن اكد“ قبرطلا | ا
 عد مرتع نوتداّصلا "طايح لكادنضال اق هيبامن دخل هلرا ىو الري مزع رترملع ا

 | نكقطعدل ايثولر اعط كتيدلا نرحل «دققرإطرم يقر اهكو رو ثسؤهاك |
 | تاكؤطتو هلنثب تحاول كلذو هتاكات تيئضو) انباولتذ مديال تصف |
 ا هوظحالاهت هتداوتن ذلعزمازهو :ذاينان تسل ةزانو لج ةنعظف تكا |

 ا

 ت2

 2 را ا ا ب لع. و 1س

 ا .٠ معك طلاق ءنعا

 ا عملات هنا مام ٠
 ١ | تعاذا نيش املا دارازغل اواذالول امي ءاشاكلا يامل نير معا

 دج انرختتلل هز يكواوت ِهارّم محونملا ةناغّكلدل االثنا 0 انهكَر ايري طهاحا |
 |ءانيك اًمَرْخَم تاغاتشلاىف هرامعزراسدو يري رشف :كاث ملا ظل اتلذإا كلذ 0

 55 متمحا ص خم ريل اردك الطن ممكنا ةنيبالظ/ يللا ةااتضلاب
 ارم تل يمي نشل اننا ةأركمآل اع داعي مص مضحي علا ذاع لاكي اذا |
 ا | ةلاّص نيني ديكناك خاونو كتل ةراغوا ةناكحاو هريدوتمزمايينلل هيصعخا كلذ | َ

 | تلد كك يرغادخابعج هد ورشيد بروش جيك قو هاد نيا كلذلدتكيبل | ١

 | ثلطن هداالا حبسا يبا ايتام لاذ مالا دل ةرضعو سرع مطتترر اصول | /

 | كلا شالك مذا عم ِهِناِسع اذ هرشسسرماٌحراو هتدال ال ٌكَرحاص حب رمالاتلذل |

 ب بع شرحا نال اب كاباف ةزهوفزملا : ةدره د تلف او اماعطظفرةتلا |

 ْ رمةغش نيب! اد كاش الخ انا صن وكب اييزد تلقت نارعبالا ارد اكول نمويغوا |

 ظ اتدلانازبؤاادتعاو رع واتح ارئيع ةزجزمتلا ذل تراكم ايل كائلَع |
 8 ككل عما فان امنع اذنذ منجم ليان ليفاغ سوت ذاف كدهج |

 0 ا ا ا

 0 ا را اما مس 17 حت
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 من هور عارضا زار ضاراشر هيل اياك ارك تفاغ ايلا 5 جازواثنلا | ١

 5 سول اهنءندارغلا او .

 ئداحللاف اًوعتدوامهنجوزوأ ممداغوثمألا اخاذا موجغاإي اورطي نا كمال يداشراة زك
 | تاق ميعشاوك لاضانتلتلاب كلَدؤا ور َو نونشلاو فايالاوا تاروذاثملاَد |

 | تاكو ههينكاؤعتو ايبا اوه هوي لقي ادضقن هدإككا ةجياراذ ايبا به اييزرو نا :
 | رهلوتب ديفا مز هالك عانجب ترف هس دا هللفاذا ملجلا دبع ليعاجشلا|

 ِ | نم عباًصااَمواثملْوَق كلذ غم 3 00 اةساخ تيل ةنساخياظف ات
 | ردك اها اغا ودلع ندا لكم هلزفو ابكر عوقب كينيا د تنيك يسم“ ئ
 ْ اااورب وامن تقزرسانملا :اتدزعاونعج تر منيلعمن اليك دانؤفو كيل |

 | تللذلعرختيب تيم فذي هاخار ارثعزم سو هبي متنا يتصداوتد < ءكوانبا ا 720 ١
 راح ْخلَح2كلذف هرعاتْ اخت هتدإوصعال نالومض ابعزرل يصف اناكو شذلا|
 | وشال تحي ترانا هعاظلازعةةوزلاةرلا جر درة نواعم نزيف ليداعم ا

 ل را و ب ترتختتساو ]
 ٍ | رحاوراَصَو هديعو هنيواننايوكتتلا رايك دش تاكا اديان ركَشلااَوَدتُن |
 | نحت * 0 ب ولاول ةةيندشتت انومرتيب ةعوعيإ ْ

 | رثكمي اتصال لْوَعُب هر تقساا لدور يرن لك زيا ربو تل تكدر ركن ةزيك |

 ْ دا دسم امل ايلعا |
 5 هترلكأل هيك ةزعاذ لَه ورنا ةّماتتتمال او جوعا 2١ج صخاشنلل حياتلظا ١

 دونم نك اهاهلاوهذ رص نيكنمل اهرب هايتي دمنا
 *رلاو رار 3 اكهدا عم كل و هن هيد اخت +تدوح عفن هنا عمانزلادل ايما ا

 ا ايلا ملوت 7 ةعافللصادد 4 هى يراد زو ةرزاقرزت اككملاكت هلو ينْونَم |

 | هتيدع ضال ص هاؤقو «نيؤنمللا ةنيإلا نحف رمان عم هال نفئاك للنت ناعم |
 تلل ةلّمانف َث 3 1 عسل ترسو سو ١

 تعبملا ندد ةضازماعو دواس تيان ١
 ْ 3 .اًهيالو مذاظل تكمس بع تين ذالاا وحنان صضمناب ندير اىرتما ةرثك |

 ْ لل نابي اذان "تنذاب متر ودعا ضلوا ذا دولا ا

 رضاع دال درت هع ناي ناديدء ارح حلي اغيب منم ادخا نكماي ٠

 ْ ةطحما دام هداوعال غن :لب ناو لاك قادومُي امو ا

 اما ضرعاغا لا طل اض المدوي كوزعج لا ممر نادال 3 5ز وصو نيضرملا |

 || 3ك قس انل بول نمهتامرحو ههاجلا وز وا هنعمتضيئطتو جاوخاباضاو «ةئتلاوزب |
 ظ اكشاي خلف ان ثيزملاامواظموا ا.اظ كاخارضا ثيئملافو ياتلذ |
 اس لاو اوسرعنم هزل درج تا يات هندادعتش اال ماتغشال يلظنونسمنا ١
 |١ ةلاكم وص مااظاا تال غي متاح ايي ماتننال انمتوكبامدش نعد ذو

 0 2 وا مترا ةناوارتم ءاعرحاررعدالو توئوح هلا |

 ا اقيتتسالا هناك 5 الات تاكرمب اب تاخير 8 ا



 | ولو نحر نيل كرسبك تلفا اذان اكراض بز هتنلتن ولاشلا هنيليواذارتزتف لون اننشت مش )ا
 ا حي هيا بيجر يسب راهن لال ةارخ .رضملا لال اضيادؤتن تاكو 'هدالو اذا هيحاص |

 2/1 ةكنارتئتمما) انوي ناكر *نتيللسلا هداوخاو هي اععانو ذوبنذلا للظلم هنباصعا ْ

 ماو لا "ل هيلع غح جاو اماني هيام تؤ هرندجال و هبنهقتخو |
 ٍْ فر تريبل مارا تربت رايونإلا متماباهدت سم زائل لعن كت لان ميول اظو ا

 | هجحؤتلاو ال الاب ةمح ةللخا ادواذؤن مانكدانبإلا مول كرك اكو جلا تلا تردسزينق |
 | ردنلا قختساناقجاظلا كلذ قلاع اذا اه ةيينينت ثيو تشن: كلذ عش تنهال

 ١ 1 0 رموللا ميلمالا اعد |

 ْ تع مسمن ةشازماصو < | ٠
 ] ليز هن انك كل ءللبو اكمملغقتت ماين مثبعل اح جؤازفا عتيل زهتح |
 اتساكرصعل اودي تندرعنارما اذهو هش اعلا نطل اها ف انمعصيفلا تاقيطلا ْ

 اع تسول مضي دعوا ٍيِنودِوَو يَوهركن ددلا ةعاجبدشانم |
 ركب ناكر زنك اكس انل يل اغو ثلاث اي ايبلالبإوأ رعت هات اك جماولّحذ اًمدنص |
 ا ماها لهل ليلة ف اكعانادخا تي باراذاو فق دعو اطتالؤلي انيا هقدع قام ْ

 | معصوب منعت هيو |سادل ابني هياتلاق! تاو رهاظلا هم |
 اولا زان حال اك ايي امم هل ترتب د حا داكبداك ةنحاتملا احنا انتا نكلاذاليع

 | ترس هاد مارق تقابل لغم هش ةيووطحاذ اراه يحتل ذةلجنمو ||
 ْ نيس ةحيجسر ةرلن مي طعاوخ ديا مر ١
 و « - سىلاكلا ترمس لاف ٠ ةهتررت تحن |
 ٠ . عمم هيالاعتذها مههااعغو . ١

 0 هن :اكماطضيف روبل مزه ؤتخاشب معووبجو بيت

 تكاد كدا اسرق :هريا ةزاتنال ام مناك هئتس مانع حرت هما لت ناهنيلع

 هالول كال اهل مدت عع ورا مما
 داعاق هلرا انكر هئويضل الست ١ككل دوك ةنرضخ ءاجب مجرم

 ْ ىف تخش اكاماعط هين جرحا مذ هفحيجلاَو تق مطمن لب هرالال ارب ا

 | يدلدال اقف هجشملا كاابوشض يملا هنا 1 كلا نم دلت دعاتَوشدمحُو ]

 0 |[ . ةيسزع اللا هربخاافروزاحم» وهو غلا تضع كيد مك تعدما ا

 22 مع عد:

 27 مج دج تانج وعم 3222-2

 ا

 0100011111 1 يل ِْ
 ااه ساو ها اضو 22
 | هلوسيؤا اعلا ناتشاتخمم نار دا ككاو اكاذا زق ةغاتل نكس إليا |
 | فاست هل واق؛ 3 همراك يعازمب نزلا ًاكعلاو !اِْيدخن اكنا اسي هْنِلعْس الص |
 ا راوينسو وا تارا نه دل ديلا ملافناف هل دنع تكس امن يرون تنوئير تن ا

 ْ « بنبان اوووي ةيفم اروع زيدا يوعز نانا هتنادوسرا يأ
 ْ تمي كولو نازفل اوراق تو كب امه اوصف او اليل اضم هّيعاو زمن بدال! انهو ا



 ْ 5 اميز "يكذب نخل لهي ازعاذ هدريثل انضزع نواف اغمو ناني كازا |
 ا لاري نيب كك تفدو لش تلقا قو از: كيج ينضح تللذ زعبي ولا ةفلاخضو عجن |
 | 'جتتيلاو لهل نم هنءاصاوخدإج تود تمن اؤهصمخ ال وستر ن» ةتراكل خيتي |

 ْ د هيمو سمو تنال راهإرع ناكر ةحاذ كل ميني كئالاو

 1 مرا +.نبدزطب مويس حمسو دؤرعملا | ظ انزع مردوبو متعود ايمرؤم طال جلا واتا نمل الضم ايخجاق ساؤوملا
 ٠ْ مدو١(تنراوخا هن ةاتتمزم هياّرما اهحاوصَو لاف»كعولؤملا هز هزو اثيالا ١

 ْ 500- ةههرشملادب حرص ناورمالاا :ىيلاقهروماو هداك حوذولل |
 ظ 2 ايرمشرخلاف لوكات قل عممؤطذف قلذلا عسايما هد ناك امجكو |

 ظ .نكعويملاقت شامئاامد ٠ ٠

ْ 
 ا
0 

1 

 رضي رلاةرنو كول تيجانا ١23 يوادشلا يم نجلا عشنا وا
 | هحا قشلارخا ميخلاو مك ةزضكو هدكع منللوحزب نيب با يجويشلا |
 جتنا ل نستعمل رن دراي انباع تع الا 1
 تل د5 «ةءاجت هواندذطلا نبيا اياه يشمل ةزاضيعم نو موه هتئرملاب | ْ

 كلغتهنا ةعر ل وت وت اك هرتمش ماع ذل ىور تارت خيطنلا هنحتم نواز هين ْ

 قدرط ع تيرنر جربو سلينا اداه راو تن ما لو ْ
 ! هد ينتسفيررللا ايريرشتنإ لب ال دعوا |

 ١61 ت هيك ١ «يدعاب مزم !يلباكوا ١

 ادرار تكانت تناادف لوني هباعرشي للك اضن هدايا وصمز ماتت ١

ْ( 
ْ 

 ع

 هتطا ا يس لعاوتعلط هتعضاتم ة ةدودع احا مي هنيلحذ كروت

 موسما ص رندا سن هرم ايال مايل اهنه تنك مغ ةايداطرمؤنلاب ظ
 تل نازل نا يدا! : حعييب د اضارخل ار عيري تعفجا ان ساناو ٠

 ا نم فو ههد اهو رار و ,ةهداطوالوعاوورتساو ىكمرماوح اذا جام اكاوداص ا

 تاكو ةدووم ضال نضال ةممللا ع دهم عمجت مرظه نا رده

 ا ةعاجت وطعم اتيارانافو محروس ارب نجاح اقص قرح لطب مدح

 | زفات واحلا انوش داي لتكون يا هانا حب
 | جت تام مصر ”مج »دن ”داّلإب نوسلججاور اصر رمل ليلا غن اق
 | لؤتنائدا مضعو ىساتلل ةرءادل لاق و ماّتالق هاج عداذ لن دايو

 هه تا | لصون وست دنعنتللا ءانغم نكي ن اف دج هو هل تذ ذا ميسو هيلع مها

 | اهالحوانانم اهنا از نغا ام ماتنمتملا اًنكانكر )تود نيزعمفا

 زد جس ع تت جدو

 22-2 22 2 ع

 | اهحاطنغا ::ضاخذلا رؤى قرط ل خادعا انكر و ءةمرعللو هيوفترم

 !اتمدتتت و رهيواني تطيل هناق دم واق خاترف وبل عجش ضجر
 4 3 :كاحن ثدهدرورللو د .ه نيم "نبيا نيما ه اتينا

 بت !جبملافامدنإ نهاضو :
 |دقف امو مهب دونت خ - ككاو قرطلاؤلخ"< واتم داكذال اظن قديح ةزك |

 22250257-27222 ل 2 2 ا

0 



 ب هدا ع ابو ا ا دال و 00 0 ا
 0 انسداد ساكو شاور لا ةيرط هم لما لفعل ١

 ْ و يناوا زوو موحش تاز اكو' هانم نمرضاداك 'هيائصاوأ اخ والو ندد ٠
 رحاناف هز طن مايرام د ديب الكم ني طارت علو خخ دالوا تمر ل 3 ٠

 ا طع زملكذاب لئن «جوينرلا] ضارعال اهل ياتفنال مهترااو ايلع اطال يرطلا ا
 تكا ق هج دال وا حبت دال يجاوز الاخلاق تتسم ةتلا تاع !انيلاغ همزرالز ذل جشم |

 ا هج دز ميري هالز ةنلشانا نش داكو نيللي ناعرلا ياسا كلذؤ هن نكد |
 ْ اتكازاكتل ذاق تقرذؤبال ةدروب الاف مهيار حم ناكاك تحن نوكنا هتمنؤ لطب |
 ا يوقع نيتنفوف هب اح متت :اؤصراع عدس تاعامو ءاتصخإلات ةدارحلا نضل اِلَع |
 ١ :ةقراملالإ تيََنَف كانلانرلا حان خشلل عفو كد وكر ؛معنخ ةقوفو هدالوا هركت قرم ا
 | ف فان رم حشا دبس قام الو اورتختساؤاوزإذف تلذوإ نلف اهضشس دالواتميكؤلا |
 ١ 3 هني عتب عمتَس ةفياداو عيراخؤت وحس اياهم خم ند نشرت سانلا |

 ْ 9 ا دووتسحلا تيار نشا غايتسو يور لاري تس خشسو يسرا
 ١ راؤد وعشلاااكديَس وسجل هوازن نم هعرلاو هناا اوين م ا 0

 ١ كال يرطاناف همخاشن هللا قرطلا تعرفن امد رجا“ يدالع عئاف نب دمع ْ

 | [اعتاهال اس باظمال اضه نوح ههاظلا تزال اكلم يي
 1 ل نمر هاظلارال ايتكل ذ نّدلاف ب يدوس : لول لحب هتظظنللا نوكترا

 ١ ل ف لعل نناف هلبل دنع تان برا ضرا زمر هاج ةذمدئب يظل اكلذ

 ا دخلوا هلم هدالوا يل دايو اشار ميشلائتبش تاماماو دعب هييمتلا
 يع 0س 0000 1

 ْ نالوا هدي فن اكد دلو مان: هدلاو دهب نب نارشودهادرع ْ

 ١ تال نفز ايل هاج هدان# نيد تلج ورواتب نسا تخ ذتيجال اعتدت: |
 تزيمتبتنإلا هزّهزداس داع عرطا انو تاكاعماو اث ةلاقن' كرداز وهورعسلا ةليبب ا

 تحكر وحزام عت رشادلن نطل انسضؤإاناث ىضابول هلهاَو لاغاد يناحو هتزاح
 ا هعي هدا هرعؤ 'ٌريِيرَد جم دالكع ام رثملا] هد يي ب دال

 | 2 ٠ ل كاحلا ِتْز هنرلاو ٠ ةىشاو
 6 عمن اغنسازم امو 5
 | تقرعوحو ّ::دلا ةذاخ اع عزل وه دذاف يقل زهيانغل ا تغلدول ايا 3
 ١ از ”تعمنا يهل اشنلا مال اهل اك ميل هلع عوزلئم انعم منش "تترعام

 ظ هما جورظنل ارجو يحول اول او ءزيشنلا ةعاطتس ديزل تكا م تع ا
 ْ هزت ىواسبل هلارذ اوما يِاَعَورْؤلا يمص مورا ه2ساَقمواَنَد 0-2 0 ١

 لائالا, ملء يلاذلا نوكدزن لاك ادع خاضاال اع بلال 'ناف «هحور ىال !حرحَق
 رؤتحتاكاعرو ”«دئرلاكل ُدلْعَرم زيا تنفزم ججرا هتنادتع اتم هز دغيم 1
 ١ ل عاطل هع دترلارؤضح نما ض هي داعلا رمال غنم ان هندا عم 0

 ا رك جت جن وجت - يا ل

3 3 

 بببب بيب

 72 ب بيب ب ب ب ب بوم
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 درغياكردتتج جالا نا 9 ةتكاضلا هلاغازم هظي داكرداف هنو اك ركاز قذر حاضباو و

 | تؤكد يلا انزع مولعة امني اليل منع هك اَيلاَ م
 ْ | بدالانوئبريقدج م هئرصلاوا جا ماج ادجطرم انلازم تنكر« قائل انه: 0

 | تلوجكوناشلامانالا ناكر فو مهيلتي تضم نويت هك عزب ماش ]
 رتللاوزتع رجل غمض مور هفراحتولكاز دبر اظاوخ عر اذا هدا دور ْ

 | مظف هلتم] بكف ةلمإا# كلت هنعرزا ذارمداننإ ال اككتن هتغرز اذا عيتلكاو انز ْ

 3 . ترد احلادَر ةشرحلاو « داكمالا »تعش |

 ْ : ايبا ليني ناز فام

 | لقيا ال امن ار تراكو مفي ظ وزدأو زعاذا نرخابملاو امالاز مؤلوطهالو هش |
 ا اطيارخبل>نادحنالا ظن هدعطورءلرعال ادخن ابإى لو *هيمهنيإال 2 مايل دبات ْ

 مُاضتزم ديعلايجاو مايا ةلعوداحلا2 زنا هنيطملاقخ جاوي انام ْ

 هر درا د اراَدهيَو ةايلد اتت تنال !جمزنك ذا هلك تاعي طهر حيرنغنو ١

 فو هاّوصخ هْجوْضَريَو لَعَوِلَج مز يضغؤطيرا عدنا اان هّيعرش ةزورتصلالا
 انيق دحؤتبو دنع كلاثز»ةلع عبلين مدعي نسل يا ءانلفا جا

 ١ عجيل هل ايي داثال اديعرع ةنمت للزب انمملا خت قمل هفضل اهنهوتلر جلد |

 1 لوم ماداَمووهمدشمو هيلع همدا هاّضحاو ءنلا هدب 0مل ةجازلإب م ١

 ا هته و5 رام ارثبكو جرن ردت تاو هزي دن هسئيسالَد ثذلام ا

 0 طاولل اال رار اهو قد ةزاكل هيدي جنيد اك ايدام 0
 ناناعسعي# تل ذوو انفو نع تناول جارخلاو م احمل ادتعوب انلايف تو اهدار ١

 مو نتاع عمنإلع ِجَرَو هنبلع ةَيَقاَب اهنا لاَ اَو تامزنزم هل اكرتف عملاق هندا |(

 | دهاشم وها ةعامشلل دابا لائاداذاال ايف عمِشن عياشتررتيذان بر هلع ْ

 | دنرززتش «هتنامل يش ةلكنعمؤنو هتضتروعلا حدْعِلن "مالا توي حا

 0 دج مم شاد تذلكزم ةنؤنلاب هرمايو لاددعإ ل |
 | ل ةطورخمف رماك هريعؤ اطذاش نوكي ناب هاذاهنم ثيل بلدا هققن |

 ا | قالطا رتل جوت ديو كلدك بؤ: ذهل دتعلو مات اكامرو سانلاةاج |

 | ملاهل دير هنيرهلا5 ه اوما زمتت دوش اَفازملك اهلاد الشم تمرطو هلدري اوا |

 ا . نعيبلاهتسالهاهو ْ
 اددإل »سك افاذاو :تال ةزع» ءانجاق مهل كداستم مدح تلئاذ اهاكازعْؤ ل مف مَع ١

 ْ اصرخ انا عاوز يتلا تان تيكن اع ا

 ضرع عع انا مت ظلاهباح اسنمواب الق ةءلاحال است كلّسرماو اقرت |
 اهيحاص طع 2مل عل ع اهمرارحا مع درتناضراملا 00 ضال الع |

 لسع يالا نظل  هياوت بي نارش تل نكي هبنطلا ءوسو هم لح انلا عوفوب |

 | ماذا ايرطول قعد داع ةارم لكنا قاسنال خيش أل هنا فم هم عا ْ

 ا ضغيعداعرورظبوةجج خا زؤبال متلدو د د قوتولبوم انلاثا |
 1 فاعر ذ نان اياز هيلع عر امتالا ةعير رووسدع تالذزع نحيا كا دكار

 س لا



 ا قاب رغد ايفاستلو يو واحلا دات اكنانإلات 5 نييك ا

 ْ توسل كل ذل زماوطنلاوز ظفر ادرمال أ هولثلل تلمسان |
 | ١ ارفق ما هوو 2 عدت ينم ىئانزعو» مدح ةحلاخلا رعاعر الات انيباعت هندا حم ظ

 ْ مل الفال كريت كيا نار تن غانظ شيت كلذ“ ع ابق قوداف" هرم ا

 | علطاف اهجزدؤ يكد كلينسش اف طاوملابخفو «ليللاتلئينق خيشملا حيال تنغتلب جو |
 يب تنزل الاتف ق داّضا هانا لاو *رذ2ام الاه ينك قرطرهنلل د خشملا ظ

 | ٠ هيوازلانم جرحا .اهجنوزم .كفتلخت انمي نايل خلا هسؤنف يات هنا ]
 ا هتمتقاخك نع 2: . ١ ىيسن الاجف ايهنلو تاكا ناكل هنهر شم كل تن تركْذاَمَو ْ

 ١ ثا ابعاباذ طارد خال داو هاهذللا هج داعم تزتاف هننضلا |
 ها رت ترا ورع هوت قالك ينج هع طم
 ا ١ ئعوحو افت هّندا ْنَه أ

 ْ 00 غل هند ادعم مج بس احا هرشك
 تفومريجول و تتايمرإلا ولالاق اعرق تامئايو صر تافأ يحن ندا عملوا نال ١

 | دقو هثطع حوال هلكراصف ددج جوزل امر اهيعرتعنوجوز ايعويصور
 | ضرالن هدجن» ينجز جقرت از اي اَعَنَسا عر كمل تب نايا يشل يصد ا

 ظ ٍتفايقو ءانايعلا لق تااتيطر وج واهي تالفف هيبطارانا تلاثو ىنتتلاس هجم
 0 8 و ؟يفواهتعتت اهدنا هنعر نييمعرت بس بجاش جيو يدرس ةجيوذ نا

 1 ع او تع تتقتتسافهلئشا احا دج جوزشنالا ل
 "ص لعام "سلات هتداوع كد جوزتف طتتو هيلع دنا ا يصمهاذوسترب

 د . م دن تمن تابت هلق ةنرحب هنعطوء!ئيل اكان ةاغ ْ

 تح هنا صودا نيا[ وشل ايم دس مداخ نوت جلا نريخا ال نكو |
 ١ اهناياهوجض اف أللسلا ةشفتتس تشفنتسا قب لذ تيت حجص هانفافا تظن تاجا

 |طاتفااو :رضو طيات اش اهردطو اهن اهجت ذل خد ناجمليللا كللث اخ جوزتلا ْ
 ا ايلوالا ان جوزتزمدتكيترما قلع فرس اكو تاه نايا عروض ْ

 ْ دتحن خلا حمال ال كال عب دالا ذاغام الويبو امال اوذلولملا اسوا 0
 هنمرركت هطزو باتش هنغنشب جيب ناتوم تاظاسللهيرتس ياخ رمل |
 | ظاتلاعارل يكل دن عناكو وة يدالوارغوإا اللا قدر ركل ةّيباغ |
 || مداهتعسلا صرع اضل انا نعؤ هت ايورزفو هذن اجلا هّيعارب اك ايةتومدج 0

 | معاق هتدا ادع موغنمو انفيكد افو عضافرمد روب هولط :ناوحامب ١

 | هعلاو ”كيمرتوإل هلاخا لهن تكا زاارما جيوزتش نائجإابكلايباف عيا
 1 :. عم سملافتهمافاصو كالهاب |
 هملح فاو تسلح ا وو اهردص نو د1: خاف هنضلحلا ضرع سوال ْ

 ا ددّصوؤ تنك اوووف ث يحرم هفلكارذدصم سل ا تضع تلد - ْ

 0 ياه ننادخيز دا ا هومزكو قَد ةرحاف يئازقا نصت ]خذ لا

 ْ هر هننمإلا : ةتاكرتمالا هي ؤالا حم لق نام انهؤ



 تركت تا

 ا انتل نذكر هلل درس بعدن فانه: هي مرركتلا اياغ هنرال ٠
 | هامات تدب كاقر تلج لكزود موف نورها كمتاالغا ناشزمناب باكقا |
 . || هع ةحا عاش تلذياوحزمالىنلارتع مؤسلجااذاف هبَودوها هتدنوزتنم |
 ْ ناد هناق يىلاغت نا اضف م موط هنيماوذا ناكلكف مهيلعدؤزتلا | 1ْ
 | تقلل هيلا عراتتإ هن اريك ليحاص نكاح ضم يمولات نيك دنع

 ظ | ندي درو اير كزمرذالا شم بد نم هت لذينإل اكو يياَكَت هانم |
 ظ ١ سرعت ياكد تلا ةرتمحتاذ راك خم م هز ذلافسه سلك : ثحرميلاَخَن هندا ةرنصح

 ْ | حاضجن اذاص اخ ضاوننوكتل نط دايراب ئاكل انهل تضخ تعج ايلعاف |
 | ةكاكلد هوحة جسانلا ل وعيد نانو 5 م هنااا هتاف هرظوع ملف 1

 | يدي اعرو ليتعان 0 ا تما ْ

 | ةالنخلاكلل3 اوس ودنع فرت هتداح اردًصْلْوتَو عنماّونلا هتف ريتا |
 | نركض قت اتحاد هناطغا خس[ مئه قانا نت لق كلد أ

 | مهريعيت ماتضجيع ذادالا نون ارانقاواف مطدؤ شن عيل رسادلا لنك بيل
 | طوخري 'ساتلاد, جو لومي يانارلا ناَمؤ سان اكذفَو ”تكالدإا توتال |

 | دسار كس ا املا تر شيرهلاف اًورْرْفاَمْدْز ا يك مم تف

 ١ 4 تع . يحاول هنناز# اهو .

 || بهالالا3 ىياؤزل نم ئتبل واو نادا اخرجوا عياب تع ازا اال ل يعقباهذ 1
 احلا ةنعئلف ضرما مث كل ةدشبإال ١اهاّماال انناهتجحا رخو ماكل ااييارعتب
 انكوةةلتلا جراحملا توكيل تللذ تبلطن امارعاملاو هلا ةيلوتل احالة كو | ١
 دال يال ادحو كبر ع قاوم - وهو 4درم دما دك حتما اع هنا هاظعادئرالا ا

 ١ كل ذِفاَمِواناداه مارعاملاو | ماكإل ا معمةكهزياملو اش اتلاماخنان |

 | لارا وزلاو عراه اقر اينعال 0 اهبالو تاكلدان» |
 ويري تزايرك كلةرشمف مدح ريكو فا عرو "د ذدجالا اك احل دن

 ١ >تءليللا تلّصو هدال وع بهرذ ام ايسكو «هارتتناكهشاديعا ماعمملا الد

 ا | تمداخالردا ماهنال فرط ز هلع اه ة زبن د هلاسافيباعن قمل نمار |

 0 ةدانكر مدح ةل يصف ذ هتدا نا تبرَح ضرب كال ةلشملا ءاوندلت او ١

 اضف نوم املاو ملا ١> ت تيريلارهُي يرانا توكب اًسارثتكت ا طعاو

 جضدالاو اذ الغ صّوطعم جاكلاانه لوم يؤم انئيلَعلحيف ع ْ الاقي
 | لك و داتبنعالاو كيلا عفوت هاشول هعاشدل عوطخ بهذي انك فانك لاب نا |

 ًالضإو نازل تن اذاهدحا تاكاغا حاصل انل تلاع اتفلب انكّهامن لكمالك |
 ادق داع اينما ةايانج لانتتشحل الباتل هزيم طضعاوم از نماياكا
 مح خلا هتنؤؤو هلش ماكحتلا طايتشتسا اَماَو ياك اريل انش امل تركب
 | ققزتلا4 فورا حرام ءاعارع إس ملفا لوف لا ا دمع ريس |
 ( قصي)ايلاغتمشا حم روضحلا لَم كل ذؤغو ماغدالاو القألاو يرقتماو |
 ا 0 ناؤ منيع لاطنتشالا هن زف نيرتيبازشقلا تاكتلل ةو هالصلا حو ١
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 2 | ةسلالعاّممضو نود اتلاف نيل ءاَحراب هنعهنداينعر كلا مامال ان انهت لاق

 | ساتلاق ةلجلابو هالات اْلا ذا جام طك ايقال ال اكزعافن اعمر ةتشدز درك |
 هنها زيت يزد مزمو تاحانجلإلا نهد يزممت «ئالندالاعٍتتاَصدَع |
 3 هر ودعي هده دو تيان مزمو ١اينعال ايلا هتهذ قبيله منمو ماكحالاىلا 1

 العاو مهم اة تلاخل اوهام بتحب تارمالع مفعم ااَعَقلَجوحلا عم
 | هللا هر اول 90د: ناكو «تامعخلا ةَزَضح دان دددا عمركم ةنَترَم

 | دج نيدااهلات منول هنؤانت بال اه تن. 'نيزال ايات هلوف يف كوت يلا فن ١
 ةرملكق هل شاك هرمنا بال اروكول د بايع طع درخلا ينام ةارق لكني ١
 | تبل لو ئرحا هرسموتحعمو «ةتوألا نحت ازملا ةوالوهازفف ِككيِدَجَناَحَم ١

 د

 د22 جم جوع رج مخ يل

 ١ تللؤو اهجراخطاجنتتم !نوككياَماَ ماكحال طاتتسمال ام ةالتلا ||

 | هتلاعّمروتمحلا ميكا أل اًدررماغدالاو قتؤزتلاَو منعنا ةائارسو ةالاتصلا ىف ماتخنال اب ةارمل لع رانيتال لو وحلا رم هتعمسو هالغشل اللا جنا ا
 أدللو مالسلاك تيك ىا هيداتلا ةارنملاَد اييلوال انمرباكالالايلاتن |
 | دلي ١ يعم اء امم . ملال امره

 "نم هيحزجيوا هلاهدخ ايل لاظ هئيللن كب ّوركل اوت وللا نيه نيحا مدع

 نم كل ةؤعد ٌقبرطل ندر سك تدر نكواهتشيِظد نم هل زئمتوا |

 هن ةفملاد داياو هيلا حرحاَقهيِو تكلف شكك ضان اجعل اقتْضالَتَمم

 رو ةنجنمثيركلا كاد ناكناذ "نط ايان هندايإ هحوتل !يدره اطلاروماب |
 | ةنماو تعد لس هكارتر نسا حّيبال ن اكناو هناي دعم تبَعَس دكار ننس ا رصب |

 | ايدايلاو ٍاَساِإلَعمْريَصة رشف نيا َضالاوحا ل تّركدو ّيندلاهاريَصْلاب
 | يتباتل إل ضع اهرؤتللاذا تل ذؤعوداووالامتنفتعطخ مدكض نحماَو
 / اونرك ع اورَبّصم كيف زمؤس بذكاء لاق «ةرور تصل تن نيجمالإ!
 | فذ تتوحل ايحاضكن كال 5 كابر كل ريصاو يان لانو ءايزيط هاذ اخ اق ذواو |

 | مهن ادع عاج لهزوجإل تارا و لسرا زد مدكلاون وارض اريصففيلامت |
 | ومات اغار كلؤإمؤ ومب ناهنتا ذا ىم فج ذن اههتتساو ا اريكت ب وركسزعا رح ا |
 | ىلع مهران هيعمل تلَّصح اييرو هلِعوزع هند حلا نهنشسا ةزشلل جوزخلازعأ
 1 يصلون ثرالا كيان هربنا تانغ النمو رح ا نم نعش ات هنلا ْ

 | تنقذيإ دؤفي ناك مستو ءنلع هند اييصدش ا هررتدّسف ”تلذ همي هنِلعضا |
 | هيلع ص رعرتساو!تلذلاف انا لوم انك ن اكو« انزع ءنضواعسيال |
 | ناكام وتل جوزع ينم كا لاتيال لئماراةناضال ادار طلال خيب جوس ١

 مه رخيصة ةماولو ريا لطعل !نازقلا ينو يرن! د اميلي ابد نتتشال الاكمَيِلَع
 | مفم اذ اهريِغدربشلاٌَو :َتا دموبلا لكن ةجب تلاإلا غزو سعب لذ مازن جاك |
 | ةاصلالاامتوطزم ناكل |هجع هند اطر فصإل عود ريسو ندعي ردك اكو |
 19 نزحت نينه نو هلا زرع تنقو نال ربع امها جارَحاناولَو ءظضؤصتملا |
 | نا مل تشلا ف جوزملالا هنيتامعد تقولك احن ايع تالت عا هتان عباس[
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 و ور طال غانا هند اهلنا ورم ايائضال جزم اش الكب رطل اماحت اتاامعتتا
 ١ 0 حو ل رئمل خش الاف مودا ازعل ار وزين عيد اطكدلأ

 ْ هاتر نمزعاذ الان كلذ اًصراقو ٠ جرت م وعتنايلاهل هنجسل اح لاح

 ٍ لس :هالولار اتخاذ دضاوارينع هتارعازم ارجل ايلركذايإ رو نككش ناو
 5 انسون ت0 اقريسناكن قد «ةييرعو هلها ختتدال لوضع داب كاف لقا

 ا ذاكرا امايلاولا روف ًدلاذ ةيوازا ايار ا قدا ذل ٍتنينلا ل وهترصب قيرصلا خج -
 | رتوناد دانه تيكا موي ين هل لاف .”زاثف تارائر وصالات ما حوفدحت ْ

 | مهاّيندانن رالاتيارْثعاَم .رعاودتسشو نضع نعام دعاعرلواَ ناك امتراازغ

 ١١ ناك َكلَذ تلعاذا هانا اًنرْعاَم رعا هات زيت عاش لعام اًينداتلاولزئنافا
 ١ عرض هحلوجالا جرتحتالو ئّرش هدحونال ارا اهوجال ارد ٠ اهلا قرت وطاف ْ
 ٠ 1ع تملا ةماز»انغعو 3
 هل ماالاك دل تقولو ميلع متناول هيل اغلب تص عوز |
 دان ١ نمط مزمدحل تقي نالوا هت هساكرْد نم ا دود نمو ازال 0

 | نم ميج نإِزَع تلغذاق رت تك ديذلاد ما ها
 قوم محا واربجصانا اف ةرح ودول اي هتلا تننالانتشلا ماّقنملا ع 9

 الِخَو لكدلاسىاشلاتنخل اليو ناله لبق توتال كاع 1مرات
 اكيلاادلت تمت تكادالا تكف نرألا ناظقاثاسؤ توقولايف ةرضتل الا عّيِشبنا ||

 5 نيصاتدتط اول ىلاعت هناكَ نبق كش اتلاضّصن 1 02و ردخللا

 | انلوال طن زع تضل ةتد داع روم طب ناك تاو ذاك تاوطلا ا اكسل ارض ةنها كما كلتا
 | كلدناود و ا ل هائل ذءاوططلا ةيكدنا |

 كومطنا يدل! نسلومت هدا محررا اطل عدرّيس اكو عزبتا ناَوع 000 ْ

 ارمالا نوحبإتن ايدك وام عد خالل اكءتيلال رك صا وخلع يوقولا جد
 ري نا ظفارعال هتناع هدا يضر تناك تعال كلادسو لَو ىلا ؛ نداإل الدهر 9 ا

 ادمان تاتا بدادجر-ةاض يعجن ذل الوف عامتركنالا الصلال جملا |
 | هىماح نخر دَحَو يخ هدخ تاطي ايلاؤَع تغفر هلاخاد ارَحابْج !نافدل اعين |

 |نيعؤدلا 2قساق اندجدل الات هلذأ ىري نير حل الخرب نادل سال تملوو

 | لترا ةاماعمز كرت ممم ءؤساي اننرالدولمو ةرصح مارهرع الكا غب ا ا

 | رم اكماوسل ندرك فحل ! عر مردتلا يندد هدم يجن "خامل اهتم اثاى ْ

 | عيار ؤملادعز ههه يال متل! ناعم مداطلإيفد ةزاتلاو ةروهلا نسوا |
 ا | اهلك ةبرشلا تاجقو هتمنأكل او ماسح ايساير اال بولتقل اياتراأل ااهكيزدال هاك

 مندور ردعيدا 1 هاا تاكّبط نكاذخ يعين نر ا عئابتال ا
 ْ رموث هنن اهموق رتاج تيا# ناب تكلل تايسراربلا نات ابي ردا ءوسنورخا |

 رك د وا دبع ديت تيجر» ةيجرشسلا اهب حرضن مانزل اصادال اذنك |
 | .هالصزب نكد جدنا تناااكورتُ تطاق اوبتعزز زوشمإط اشيجيرفال دام
 ًّط دلل كرام ضع نارفلافو م يوت ىلع هالصزم عوتشمايلوالا|
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 ْ نا 5 ةمال نمد ركب هلااتمان كتم نئراا زمن 1 رهشللو هولندا د

 | طولا: هلق نانو اس بلع نو صاهالال يعرض اديسر يل ضايج نيب تف
 | توفو اني وخزم ةنركد يزل ابنالا هنا م كل هتيجتتلا وكانت ال اكخي اك قمنا |

 ظ اماهناع اما رمز لو ميسر زج+ب يضادشادجل مايل يانا لت ملاك ندي

 ١ ردع هحّيليللاف 2 ا /دلبقنلطج ا

 ْ تريلا داك اس اهتم ياو هع وتو ادله لح اريغ |
 1 ندعوملاقت هان رداضو 2 نيلاحلإتل |

 دست صرب صصص سلا
 ا انلواخن هعرتشام بج نالت هرغاسو بافع ]تلال لاكن حلا ناله نايم ١

 ْ تلاَمْناُم لذاٌولادضياتلا اوس ةترطحلوخ دون جرتصل نادال اكتاقوال نم تقوس |

 ١ تاذبان ل قل اشسلابال علا كن دكملاَو هناطإمإ نم تفطر بلطي يئن |
 تبي ضوقولاب داس انييَع نم ميرضالخ ا امل ضح : .دايعلك نواس صاع |

 كودو يسلط اياك عت اًملاَسْفاف باونلإبايِلعْنةشال كو برب |

 تاوطل ا هتمناخ ام نوِلطي اال د وصعمتل درَسيلَو لصاخ وهام كطراْوتلا | 0

 ىو ول تقكلكناذ العدل دلل ةنلاخجت ١
 لَوَْب هندا همحد راو الكعب نئعَمسو :ةزحالاو اير لاو نارسشحؤمإي هرمنا |

 و هنلعمشإ الص هتدتدعرخ ينال *دبمت داريا فل اذانا درو كال عدتش ن اكلنا(

 هللا و عيش الاف تن تسيب ا شلان تسيب دج مزحإ يضل اضع صراع ال ا
 ندا تكاف ى قنات ورح اذ رح سو هتيلع هند ايلي صم اذ ور قزم ةنزحازمل ١

 رعكرَتِس تَعَمَسَو سو ”تالزعة بع ةةفيشملاو و درو اوم دار ابزحتلل عدتني اع ماما ااه ا

 خالو عن ؤد هبجلكب اصل ةناجانم اتوا قنؤحلا عرتخ اذا لَوْي ندا حر ماؤملا |
 تاطغخعمازم هلاك اجانم ناك يلقن ةدافصنم ةئنص نار نام ةناعصدومزع | ١

 ”هدشجوزلا مدان هّشاكو هل هل نكاح اكملاَعت همهاكارتتن ف اهضوصو هفّصلا |
 ا تاج كل ع دام اخاما ونوح متعلق دو "قرار هيج يساَساَنت

 | ديلعماح وه ةكالعتلخ اياد تكنال عمااكمو ىلا ت رع لل غنرمول ىلا ةقرعمزعكل |

 ءدبااغتهسنازهامسو ....* |
 | دلو همارذاتحئتفبورااغ ؟-- طاصء الاء ع تلحدؤا افركشاال نا 1

 | مالنا ودك انكرد نيم ال ازمةغامج متنلا ادني اكو هدر نمنع انااا
 | ماقزديل اح او ءلشلاز نراب اهتز ا وو ةسباطسلارو يشل اوهايركل ١

 | عنوجلاو ينومربلا نيالخس عجائن عز دار ةييط ايدل ممتن |
 7111117737 مك

 | . ب تبا . ديت ءروع حام متو تا |
0 

 | دحضوا ماعليك رف ترخاغتلات ةلو اكو 1 رهاورما ياكل

 | انففالزرتههباراو عمرا امان خلاو"ياتللا نيلاهش عايش نكمل
 | خجاششاو هياتزتطلا نراارؤ» زيتملاو ( (2لبطاانملإ ازيصان 6 اًضاارهأ

! 

١ 

١ 

١ 
 ا
 ا
| 

 ا
 ا
 ا

 ا

| 
 ا

 ا

 ا



 2 لكك فما علان هضاب تام تا ة«امرانيبااب 7 ده ئررسو 2 داخلنا
 ْ | عار اعرعمدخال تي لاذ ايا حاتفادهب هد 0 مزه تحمس 0 مداتما| ١

 | ال ىهددعلا نفسي مهاف ئنت هلاصإل هئاق لاضهناي هتف تصر نواب "دخولا ا
 مل | تدارس اهنق ةدانال اصل إس ا ”رايزاولاف اًمهنمو اًمخادحلالصج هرم هَحم ١
 ْ رفضت يسلب نيا هتف كيال ما مومدحا معال ملكني ضلانافيوكرااب اص اًمهأ
 الن ادزصم الاي 7 هو بحال وت 5 هال مصرس نمار فن هللا 1
 ْ د تامدكو ءهَيِصاَعمُد هلاحت ” كمن اغاطؤ هل احاته ناك اذاف كلذ ْ
 قفاكءامخاف ع ةاقالدل تلطذ هيله ددزنم نعت : هتيطفل عز 1م دعاس ٠ْ
 آهدم هيلا ون نكح تما :ققنالق كبملا جاننجال هنظفلا عرب نول تلفن اذ ْ
 ا تاخد زد ع نطلب ظفوكاال ناي ة ام! نيل تاعدقو م هنضعزبإت ّْ

 ا تارئاوا ناكنمو تقام افوخسان كلل غ هيج حم امنت صلو[ حالم هيلع ْ

 هوا هذولا هنن هلا زعم علا يل طلال 1ذالْؤعب هنعم انشا ا
 ١ لالي تضعف حجو نم وعي هنعمند اى الجو داضااد يعش ناك للفت نما ١

 |١ هيلو بط يو نعوفعز لنص قيمه امنهاد بحول اذاكو ”تلثلا "ترهلات ندا
 ١ الاول زنيملا ناكو لحي وسع نوهت هن دنع نتف فح تيب اورو متم رب ْ
 ا ا ٍِ تاو مييطعركل١ احا انياراقرم جلا لوحات د وهمرملا ا

 اداكت تاننزوةما كلن مل تناغف زمر اصلان نيود اعط زونغض نفح :نتماع
 (هناف تر جكس عجور 20/بياوةدامن شاغل 0 هدا 0 0
 00 هني دماج امانا روشلاب |
 ىفضام نم ناك عبس ايل ن و «ورج م رادار طش تام 3 ا

 ا 5 ريساع ناصع وانا تتلخد لاق بعشر ابوك ع باسل عشانك
 ا 0 هداك نا ناالا انهما ال نا نيط ل ادع نق قنا . ْ
 | 02و ىلع لوم وكب ههاظا ال انا تلو هذ اب هيضديت هانا ١
 ا نيك لام ع زحل نع طرعاو هد 3ث قجو دنت كيف امتبظعادلخقاكن |

 ١ دالبلا ناكر اكن اًمْومَرْدْسَو جقلدالاا نيس بم: تاركا الو دمتتعا ال لون
 ضف تالذانا لات هنا ن :رعثعتاتساو هاه تحت ةلاحنتاهكت اكئائروا لكنها ١
 | سل قينارشضنت هداك جراما مسا فرموْلاِْلاسدكايزلا لما |
 د داورساج اضودم يتعد "يرتب ايو خدة عادا عتذاتمو ا

 | درعةنوؤ قدرت تناكو ابك يش حم منن ه شفا يحاصر غن
 رح حم بلل هتك نمد لانفف اًئساواًماَعطن اكو صواب عْوداَو
 / ثالالا هذئتنعاال انارخالا ل اًقاو ء[م ناظم حرحا نال نان دقت ال انا
 ٠١ اوعداط ف اواكاف ايل نبات نان اء اولضد ادد ةاحلاب اي دياشع |
 | اول اق ايعوتعتتا ال ان اوت ةلكميم بادب وامضف در داما مرن ودع

 ةناكرببمساانعقتر عكر يهل الل ند رتخل امو ام حم مسا تمت رتل خلاله | 0

 | *-ليالخلا تدمهرتلا6 ٠ هناا جنانه ذخلونإل نانا لاس
 عا آب هرم و هم جم تح

 ا

١ 

 جد

 حج

 بجد

 دا
 مدع ودنا و
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 و 2 هماخن هما مشن وجدو

 | تللابؤ ةتدضالنا :  ةذاعالونفعلا انييفلارامال ارم هب تئريذي اذكو نع صان |
 | ال! بدككالو هن ها ليزا للا ذل نمد كلتا نينلك نتمسك |
 ١ أ درك اع دبالظتشكاذه عد ”بييسلل عاجل قرر ا «جرتصل نصوم انمل خام ا

 | الاف كؤلشلإف ةناّمل !مجتولو .ركاوذل ارثمال احل ةركرسإل انكم لضا دج: ناش |
 |ترآلاف : إل منزلا اقتمتلايجو) هب دكتو هراك يعدل نؤنعرتهالحاةزكج ْ
 ْ يددعرلِحْدفُد هداّبعزعاب ليلا هنداعف موب نورطب صرسانلاق زون مهو ١

 | دجارمن تاضتاز اهتملاو يوه نبت مز ا واخ احاَصازحلاة زم |
 ا مادي دبع إلا هانا تمم خخ“ هحمسا ناو تارمرسح نانا قمتم انيجمإلاب 0-5 ا

 لك هرمنمل نيندسو هير للن ءلباومود نارتقلا تاز نيا مقود لانغغ كل ذ دل تبع
 ا يراعي عفان هالضب تمرح ع يدي عامر هو درح هطغاذح مختملا هخرد

 | >> نؤسدو تارت ناحل ان قط حسو روس تضاف هيداالابمامالزع |
 ةتروتسرلما١ نق كرز تصنان كرينا ليشمل ةكرلةازفو هتطملو رحم دتمرلا |
 دون اهي اوال تاماركت ايعالان انادي هنن اني ةمازكداب تما ووش نم

 ١ حيح نيبال لاَ هتارانق الفاو ري ةماكنموباك تع دب ناار لقوا ْ

 م طع هبااقن هد تازداعو نجارة ٠ ١

 ْ 0 نحن زا ذايب جموتعو الاوائل داعجا ودير زمبرم مط اوف |
 ظ ديب منابر ج انوي د 5 يرتب هن اتحانإ اك عوشب مطاال كلش ْ

 نا رهان ويس ةفتانا ةز تلم نوي دا عاق خلل ذلك <” كلذ نمردصلاب ناكزعذيكا ١

 |ادازاولو ىو اذ نظلا ءوسو وغدر مصواج اوك هنا تبلنوتخ يق ارك 71
 ا ب ع ىيناتقضرل |

 || ةالاصف ناتضال لسانا مزق اعرّو ءاهحاص تكد اذ كلوا تاَماَم ناد |
 ا كرار رباط كلدلو ةماعلا هز هومركد اا تمانقف هدا قارمرخإ لع «نائلل 5

 ارز تلذ ةيرحرع ثيإلو ا ١
 اذوريجرزاا تادوعو اياد ةاعارمك لذلك هرعفسا جدع ءاهالا حلو ياادحتجاب

 ا مةنوزلا طع تولت انهي قب هاكات ناقراك هازيانحا هلك اتي ناني اييجاغ 0

 أ ؟دعط ايسر 'سرؤتلزعت» ”م راسل ةدااحمزنعا ةةلحواطازطو اذ ١
 ١ اا م هيلو يع ا هنلكاشي نات ماصيوءتئت | ١

 0 نا سو هيي د بابل

 م ديم والامهات زفات ا
 !آ 0 ابا هدنا خل عاطل

 ا از دراي دارسة عرفنا تعدل 2م هكفانل الطلق كاك
 ١ فيلما تع ثيِحْنمر نعال ]طنا ' ةّيند هحوب طوس مالا 5 رول نال مطاوداكلاخنا ١

 اانا حا دع لانا "ايلات هه قدس ة نول ثجمال |
 ع هندلا هجروا ول ئدتس اكو انج ةالاكتفصالا كتر اهجيردكترغ |

 كا

5 
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 1 مه 6 0 ن ار و« |يطلاو ا دل وا ا 5
 0 :ونلاوك ممتن نكد سئاتلل خاتم منك اكسو ةكلملا لاا ميل وعنا وت
 وطال وؤيب هزم يبدو هرخا هجوزماوا دحر زم او كفوو جيطارفي نالوصْنَو نرعتملا |

 مورا لنرالول لّوْعُب ناكو «يواطم 1 مها هالو اتقلاو لضم هازم نا ل وعد
 ! 0-0-0 هاك ايات ااا وعل ةيفؤدالا تنغرانلا ْ

 م 2 انة نشا عوج اعرد هع رتعجول زمور اجل اك |
 | هتتتلسو يتاح خيل هز اعز راسم اني هنا اك اكلا ءاتز يروا دزد |

 دخت نمل ئاوتلاو ما اكاهوركسولو ديسك دلكاب يدل ناهبنعةزملؤتي
 اطسو' نتا كل ذاع كاك 'انطسيناقو ل هنيددلكاميذلا
 . تع هسا اغتنام ضانو نيالول ان ابردنرحلاو

 ا رنجت كالارتمللا واتا لقزنلوا عضاو كب كلذ ع رصد إل ةدمى رف |
 ١ تاّصدال مانفم ضل ام وهل ب دال اد :رعغال ضلع جرح اقل 5و َعتََشا

 تيت لكان هو ضنا ذانقو َىَدض ارو ظناقّرعلام ارم دحر امك اناا برا

 تاي هجر هوعض دورت ال ديالو وغرب ةنضرفزمؤ ان ريض نانّوعلا
 ||| نحا م يداكؤسنلل د قطنالارتجلامو انفي نابت ةوضلا هيباعدا ةدشرم هتاف دَيرملا
 ظ ذل هيض شلاؤت تاي ةعيرلال نزال اناعيبو هزخ مره ظن نادبالر الا
 | اطاناور هته تفتقد ”تلديلا عجرت هر ان ايدلعا هّيِفاَعلالاسلا قراها ادا |
 | سضلودارت جب اور شملاو ننطلق نعم كيوت الاسر ملاكرمدخل |
 | كلذ نائاغاق ىّرشت ملا لاق تا نك اركفلاوعداليَم ةلاقطالا تناك عرويب |

 | ضياع ويباع قيس تعكس هت يحل ايا تاب الم إقَو هلا انت
 ْ توجو ديدوو تتح نع هنتحرتك دمع لا

 _-ج

-33922925- 

 م
 ْ طا ل ا ا ممل

 هرهايلاو هةضاواب هتماك ةتفطلناو هتك قواكراا هنم تالنت

 | و خصب هاذ نما و مادخل اودي قمامة < «تلورعاش د اجا هناغ
 | ارك تكبطاكت هدا كاتيا نكانّرَم انف ئه ا اتيان امرسانل الونسف تبخبتسل
 | انف تتسم قاسيا »ا امازتيكو ال قالا ايهلق تحايل هيب |
 ايلوالاز مدح تح واطست هيلع وتل صح اتحؤان القا ذاامت دا هوددذ |

 ٠ ب اكاس هداداد١ زلال 'ةنع اجب لون اًمارئرك و هدا قبو هتلعزج اهردتاف ْ ْ

 ةحاضلو مليح ن نازهاز كوم يطترٍح راح ور صحو ادت لشحف نافع 1

 | ريضاان دال ءارتفاَم عيجج ضحَنَمَو 'نؤعرضطباعو هم اون اكتنس !امتباتكلاب ْ

 تح 0 ب

 ماتم



 افلح نامت امال انفلطم] ادا لاي الذ ماتسمع هنا ماع اهيضر رتل هر
 ْ راو ةرارللاضملاف نوعرخ ةزاثف عييصرل ارحا ادلى هرتصل ارا هنهن عيال نخ ويا ْ

 ْ كاعّاولا متو هيلع ندا ص لوف لبلد ةنارملا عر ىرمارخا م 1 00

 | ةسضف ها 0 -_ 2 0
 لالا اما 0 000 الارحص

 يي ١

 حلالا هيكدمتجتنم يرعاك ن نّمنالتال واتصل انف هدامتعإال ال! اميلات لد |

 | توفي هتلاد خر ما ولا طعيود جنات نقلل نك هحاّييا رضاك هتيددزك تخف |
 7 الطلع امالفد هيل اه دز هتيرضرلع ذاف اكسعاتم]ّيِفنال هناي خازم تلعاذا

 ضار ذخ.ك ثلل تبت هدا قاناق نط هنيطتخ مخلل ارجاتكأ هنافؤم امل جوحاؤم

 | ايا 000-0 اربع ايارشحاشا نيك 0 ارازغلا عركل ٌءاَح هجم *جرهل تاكا ذا انهو |

 | داحال بق اذ مؤحو نجا ةوثنرلا ناوذخإب نيل اضم برشلا يا شسو فاشكلا ظ

 دنقلا حدوغتل هن نات نم]ذفف نامل انك اًيبزع ناد انهراصنتو انف طم منها و | ْ ١

 ْ مص مشق تنل طنخنال خان ري املا تملا فاول دقو ءاطتعلا نودساتلام ١

 | ريوسرتعز زعل ال قارمن لوز ايو نيمجل اها ذ ةيدضل فيدل التلال ١
 (كاعرو ريع هالولا اياَمَصلَوبف نعورتتم ثلا نإإلا ةزاشنا هده كلززخ اًنئشلا

 تدع -ع ظ د ايزدترلاو ٠ تل ذلثبزما فايز سبازمر نلف حاتتتلاكوشتلايدتبع ١

 نع هيلاغت هبا مطل ااه
 ظ نراك ذكرا هنيعينوملا هع 2 ناونالا نمت ن يهدرص

 ا "هنوف انوااذفو يبست 13 هنأ

 دش يرحل مس سل 0 : ات هندبئلظلا ْ كك
 5 يد نمت ملاذا كل ون تذل ينال اف كلت يب أعح

 | ييرجال دوصحل كانّدكر وزمن طسعا تاقوالاوسج ةينموا اك ١ةرداربإ الا طع اًمارتكت |
 | احا يرمسرئملاف «دّرَو اك اجار و اًبهاذ ةخبلا يف تضخ اح ومايولو 5000-7 ْ

 ا كلارك «بياغ تازماصو 1
 ا رضا اَىَن هتدا ندم ناطر ودك رس كامات نادّواثت هنعيراجء إب غل تع ا

 اذ دال 000 + له خللا منيلازم جرخ تازاغ ارت رطل ناجم ناكر زو ور يضل 0

 ٍْظ تحيرأوارصقلاب تلزن م طوي دا نمد نمتاراولل هن 2 تايوان 5

 ا اه ْ

 ا 0 رهان ميسو م 5 ا ا ا

 ! يا نا العن اكورناالا عن انة بلانمزم ميشا رتيل كشف ايش ١



 وراغب انوننلل ذا كرخ بويل و تا ينص خشلا ميلان يملا جلخ اعطت مايل مت مايكل 3
 | هيلع كايرو“ ىرعدانهرتراضَو ةيبطان : ولاتالذ هددعت اك امر 0 هلة ةيسرنا |
 ادع ذات والا خش نؤزيؤشسملا هاك انقر ولاكل ذ ناك اعد هان, هس اهلهاديرن لود
 ْ /ثوصزم و خسلو كلذدد 5 كانا هيلعدنني هاف كل نوكت تعم اًضراّصمْف فاخرة ناكْنا ا

 | ارباب , ا ءاازمهنيلعر زمن طع اعوام نكانيو تر نا لاهو هشبل اسيا هادو | ْ
 6 50000 ُكَردسرللَو م راج نيو نمو مال |

 ١ 1 طع دبل اغت مننا مضنأ | هو

 ا |ىرد ةاملال ةزيطلل ةتجيرشلا ذلع مشن ْت منن ارتضأاث للا اليو اركاو بع 5 يا ٠
 | دح كا نو هيلع مندا ص الوسم "رس تال اراك عيطة خلو هولمز |
 أ تال هل متت هين انف ذاحل منماضلا هزكوتمرهباكاو هما تحل بك
 أ .لعرالا ترحم ناكاييذف ماع مام ةنال منج .نيءاك مل ملعل اكزع منع ظ

 اجيال زمر هلكت رع ره هتنفد هج ل 2زمالا تحال كني يذل التاني ”هلكزمزتكأ
 أ : طم مالا يك ةنواطتف الرف تداخل هاملت نسانل ادب كاسح |
 3 "لاو اسالك نا تيحبزم هتضن مدبب اىدوصس انا ا لا ١

 ظتغازمالا ترد مسا لاق كفوا ءامتنع عفو ناتضالانانثد ومن رضاكم
 . هش اهوا هادي 1 ىقئارثب 0 سما
 : .ننطك اعمتاإ اى هيانم اهو 3 1
 | لوما كو ديلا عرعدماغاام هِيِجوضاؤاكو اني :اناقيوعرض اذا طماط قس 0
 ْ راع هارؤف" دادلتحنرطانل نينيإبد عاتمضدنا هيلعأ فو جل ةدفلل قنا اىزرع ظفدل ْ
 ا ملل انال دزني هنا ةغامجبا مهد هدنعرتسل ام هصان ناتدرااذاع هراشا دام | ٠

 | تافدل ارسم اك وعل ره ام اذ هايس كلنإببا اوفر رقد م1 لولا
 ا هنعو ع ضيا ض هلا تعج رو لاكشنالايف هننعداو لاكش هيث لاك ناو ناكوجلاف |
 ١ | اشيش كلن اًئياكع ال انرزث ةوصمو ف رت فردي عءال ٌوههرزعل يشتم هدا ةيلع ١

 ا را الراح اهتم نرتي د ملاك ةعيرتسلا وو وهدم اًعاورلا ترضاخن نال م ها دايما ١|

 / ملل ةنضوؤ ةحوا عما (لعلا نامتدا طعن ندا جان عقلا كخزؤوءاطيإعت |
 ْ | دحاوطت عيا تضايرنلا ةلاشمو ما عهناينمزئالا يبل نكس علا ٠ ْ ديلا قنفدز يراؤن غشملاو محل تلعن نيرال زع ختم م ناكت + وصمة |

 ثور رمد رميا هييعاومز حت ذاشل نسخ وبا خش 'مبزعل ترف هدنع ام قدّس.
 ظ | رار جراسال عشة مشار ما داء شلل مطلاتفقر معلا طم ةعالذ غانم |
 | هرتز هيلع اوواهن هلل دك دزاديال ايلاف 2 حتسم مافؤن اف ملكتنفو |
 ْ هن اوصاع ابودانو حازم جرح و ايت ها تااديعن نيرالارع جحد ضف جلا |
 ْ | لد ماكانطداحا ا تنازتخ كيا هوعع ا اعت هتنازاسمعلكيرفلا جا انمار |
 | ضايع نقر مدل علك اكل ةرزتجي هلا هنيرع مده: نان الارق تيما وكي ماعلا |
 ١ كلا ذا هزتينملا ب د صيرم تملي .ءارفنلا زال تبون ل بلت بدال انهم |

 طي نوجا كذا دن يلع ند يطا هج نبت 0 لونتف | ْ
 سمعتم
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 ع

 ند
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 ١ تادطدمج ىداشلا مامالاناكراقو يرشلا رك نهذاكولا | اققتنم رد انلةزممان اعز تلذأ
 ا | تتلَحاَمي دو مالكم مرعي وعش اوال امزملا ولعاؤا هشثيبرا ظفاعاج تدلحام لوم ١

 أر راو« ننا لو يا ديرااشلجي |

 ا "51 سرع هالات ازماصو .

 ا | امو نيم زمانا تت | ماقاخ اان اشو ل لاق بالايمان ةزئالزتماكا
 | ضار هىوحات اًينرالا جيم كرما نوظي اف اكن ا امال ىشفم: تقيم ومو ْ
 | طا ةنلطفوجلا إل ذيع اوعلط اول هدا ارد ”كلذَف داي اناَو تخلاب هقنف هتنفاّصرجاتأ

 ا كيبايف رخو ال مدا كتي اولتجلا تيد ١3 :قالخام د تواصلا اكل يرتمم ١
 | نار كا نيشلاناكو "نيومتؤجن يلا ةغاملاد موني تنداناو ال افاكدا كت بدأ
 | اولض ٍثرَحاَماَو «هنعلتشا نكشا درفت مناكاذا ها 51ج طاح يطول ا

 |١ هتعلخ# ةالضلا نما اوميضاو هيامومرتاهن يت يع
 | اتعرو هفذخ ةلصاره اًعاتتم نم هردسم تح هَهبق عمدفلخاتت اص تتاح

 ١ لا انتداب نهاتاّمتوااتلشقت ||
 | سباتلإيع تن الطن ضر يلف غد اهستوبتلإ جاجا عم اشلاو ةناقتلا |

 ا
 ااذِل

١ 

 | ضرملا 5+ نيبؤم اد |طعنلعااَصَو اري رتا ام هعباتملا تال حّيمجةمامالاين |
 | ةلكتو هدد حارشماب هتلظ نوترتملا هنوني خافتة يجمل ١

 ْ يطا اف اموماملّصِيَد هيبتا 05007 دوعن ءزازخوا
 | الضام وعمال نامرلا ادهن هدادك نم ةعامط اع ةدكل 3 نضرعول تاتتنالا نا

 1 كلَ حتددك هل يسم 9 قكتناكت هع نماورعبو هولح

 | تلازم نضع ومرلذ قوت تابقو اهمد انت وكامات نيفسلكبوذلا |
 ٠ هلاّسْتارّيطم نيح تمام وتوت الا تحب لَو كب كال ناتفارعطلا تيدحتت 8
 || دييرمانلل مجاز زوانلا لين قاف نينا كَ ديره اخ كك انيحاكا تلثاوسانلل |
 ١ بياض ةزمرجلو متئني ت ارملاف نوعت ضنا دانا يمهل و ةياوا نالاباويطلت7
 |تالذو خيباك تيل نال لر نيسؤم اللى هضغمل ارمتعتشسم ضدرشسا رشم ءاحلو اان |
 ١ انمي 55 مام نس هلو مرو الامن مننئنل الغ يرض اح يجن فوفاذا ارك ا

 هاكات شل ةفو انا عد ةياحاردر ىهوالا هند ةعائشنلا" تالرع ةاضإالاكتسا ا
 1 ه ومرت د مهرالا عماج و: ن انحف نراك !ىاواناترضحنفو لاخذ هنا اثنا هله أ
 | نم قافا امن سانا بوصف انبات هرضاومدنت خاصا يَ هيلع ضن اهملعا الاصل |
 0 مكمل 0 ا م حلا ا
 اداذؤعت بوينت فاَوَت انا كازاانات : فرضت ىعا عل ا بوب اًجدانكمادكأ
 ا نونفغشم هةشن نمو عطنزازلال ومشي ٠ ا نا ةييظخلا|
 ١ ذاب نجي هك داما تصووعتاكرف يلاتت ءاضنزانمذ منع اسننا عئانؤنبب اخي ا

 امئللر دن ال ودل اب نظل نال ةلنالاو هرجع مّسشسل مدننا صامل اناني ْ
 ١ كلَ انمزكو هماتفعزموتيل كال ذ نك هرتإج هتعانمس تن اكتادا انهد ديفا 1

 هبييكل ١ م "اح ةالّ صو مرن ناطق طم "ال انام 9 ١انهؤانا فكم نفؤإ
 1 1 و اا

 و-ٍ
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 اتسم قا نما مشبالالاَ اياب جداش ميسان ةنئر دل ابا از قوت يدوخ /

 اع اناكو "توين هزازاكت عمتش تمزق وحك زعؤمرو كانغ هارت ليلا 2 ١
 | «عزا ال !"ةنادج الهنا لاكن هنهااممجر طوتلا ل كالا شي داش يوشع ١
 1ْ | هوعنقد رمججلف ومات لاةترذطج نان تيلل كالذي همن لات هناناتشك ٠
 0 | نوني ءتاجرسانلاو اًمبوعِرَي مسرد ةرشس عر وع عك رهزالا عم اخف :ناجءلَض ورم ١ ا
 | هيمهشا تاز ءرئبك تاَحينميلع تتباَدلاّقذ تليف هاو نضف تيد تس هاتسففلا | ا

 أ ١ متو كلتكت 5 ل هاعصخ ةسوضصر الات هلداد ظل غوخي ات هنناورد نيب |

 | كعناؤةبلع ةالضلإلافوءرمشباييداتع منتلل تامال دنا ١

 | دكت زمني عا صزميل تجيإلَق هنا نادل توكرذ ديباج! ايري هرتزكت اع
 | فدعس--دمسو يباع ولؤتقانوَرَو :تلخاح اش تنضج اخ هيف ممم

 | لك عمشنلالا ةذاّسِللا ةةلَصا مزه ع حازمنا كابا لويترتا موا اللع ّْ ١
 | خازم مالا ناحل رولا اهتيسال رص حاّوشم اي كيت 3 ىلع اَتمْرم |

 مال تاتوعر ديا انهيلاغلان ذاق *مزالا عماجإ كما ريمالاو نيلاتضلاَو 1 ١ ١

 عنا ميل زنا معيلع اشم منتظم م سؤشؤ اوال وسح ا
 لعاهتتودو باح الا ١ عوقول نمنا تفياعتنما تاالا مزفش ةلفورّص 0
 ا | دتسستو 1 دلهي جتا تطوع كتاف ثنو كيَِعن كيم ن ندا ١
 | تلف قارس انيك م اناا بجيشش هاج ب كانغ تقف هالشا الق ٠
 | ماسالا لعاطو ةرشللا«زهماوريق رسما مهنعا تزلج اضل انعّتلا نا ةزمدل ا ا
 ١ ةتجرثسلا هارانالاط ينحل اَواَح غال اتجاها ام نكت كل ذرب 0 ١

 | هتسزيثكلات تتمكن 2 هزات لا
 | عسب هن اناكت فتحا هادم رطد فا اَيلَحَتهنحانا نانا ١
 امضي من اًمِلَو مننا زك تكتل دة متماثل يريم 00 يبا ْى 90 د

 | ةيرلاضو ٍتغقاتلانها
 ا اىاكيرالاد سرك تامر + اةلح اكو بعمل هذ نئداع ِ ضب 0
 ١ | طرت 1ك خايضل كدادؤبتواكقفن د ثنزماتل تضكأي تا طاتمؤم |
 | نولفاغا هرانكل هالَسو مزن افَعند وعام ننلانا هاتررغاَم ب ْ
 | اتا 50 «. .”انلَخاَح ميجنع ٠ْ

 ا نسلم هبا اوكا ادصو , 1

 | يمحملكودناذل تحل داموا ايا ولاد زوال كتتللقز دام
 | ةنيضعم اتي اعَتهْنِإَضِض عراد ١ ؟تاارقبال |عغاط صمته دنت سادلف ||

 | اماَو* «تنسكلا تيجو هد تملك ى دبات اوه كلذ تال 0 ئدالا

 | ةءاطإكتا كلذ حاتم لصالح هناضخبوض)اولاَكةقدركشلا ١
 ديو ةنيصعلا هياكر اشجنم جبر ةنعتن يجو نصف ان بري لعاهؤقو كينحتم | ٍْ || همه هو دل ةءاطلا حف تحتمل بز تجد اذ ناو ان ةيصعدو

 رجعي هساتخال اسما لل ؛هيِلَعاَهار ا هرتنعن تحمد |
 17710 ا

١ 
ْ 
ْ 
 ا

 ا

 م نس

 ىلا



 ه

 ون تص عنو وصعد زغاطإو نينيعلا نم :ولل جاتيخت جدنا لكبال انضئلابوطل١
 1 دال انةاذ )فضلا دومندربالو مديل مكح نال كناري وتحط ويمن هرتإلو ٠ هرئعا |

 ١ نسل جهداطغ تاتايعلا ةتدان ناف هيلا تيكا ةّشد تّحْنءاشفانر لص -ثمأ

 | ماعاط ةيخس ةاف ره عاشو ءمدصم»اكلاَو و ْ
 | لوهان دكو وجهي اذ مكعب توانغتو يتئارم و" كذخارع مرْعَس ةمرقفلا

 | مادجزم ينكح ىزقنلاانيطإ ٍعيدجَو جدت تان نذ تفل دن
 ١ لا

 ا 0 يلا نفد ع تول لاعالات ا ١

 ا هل عرتمول ةلارجلاهوجو ةجاَس يكو تتنقو امسك ةْضاَعْنزمتهاعااهتفافنا|
 ْ 0 مرتك اهنوك تفل ةجلا تملا دحْوَو كلذ هلو تين لا امش |
 ا ةلفاشلذا ادعم ةييصعم تناكناو صضرمد ادلة دنعن و لام داهذ تناكذا | |

 ْ ا ذ ثشراوا ةيصعم كلل يحاص لاق اك تاعاطلاب هريكنم تناك ناد |

 1 | ليشمل اا اك بحاَص جانو ار يوتا وازع تن وا ةعاطزمرج |
 ْ ندوب سامو ا اج تتعتتوا هفحتخو ذلك طعبلرضخلفؤ ||

 | ينل انننتساالاو ةياؤاالاو هان هاشم بللاف كدر و نع ةنيلغ نفل ثنلع ظ
 | افا َكنامرحو تل كبك يلاد تالنزوضحزعتانيمةوراول نإ -كلاىكتساب

 ١ مواتر اتتتتمالاب تما ظنا اييدلا هن ةجتباؤلا اتا زمان |
 ا ضجر نعأ يقف وملاو شيل ثيبحل ب تالة ةيلغتنن تانرك مضل

 | تتكتووض) اهيل تحتل ذدج مت ءموملا تيك ارهاظٌناكن او نيئراخلا ١
 ١ تاكايدو لاو رولا كلج ةالشم ةخارطونينبل ليصتلمانالاك هنوك ١
 | يطع بلال اوطاخإنذ اَنَملَع ل تقد ةيود ةنئلاخا كمإزف نم جانا كمؤد ١

 | هداول اطاضرخمتاكؤلا ةثقادابضملاع عانلا ناروتو ”كل هلا ا
 ْ دانه يس رمح مالا شنن اليات اكيلط كد ىاير ٌماق اعزمنللاماق

 | ارتبكديا تيبس وحل اع عدتبس تحبس قنا هشنغاشملا كانك د باث
 ١ ماك لجل انزاق نم عواتلل تكن هاي الكود مايل نع ١

 ١ يالا انا تو: تل عندا صدض الْوسر لا قكْومَتَو هشنف دلل نس هناا سعت ١
 ْ ناقل لو هيبنجاب تبرطا ئؤرجلا اكن يزدامئورم لكل اغاد تاينل ١
 ا بو نوزوي ركام ممم للكل هناماللع ةنكسؤت لعام رسال ١
 ا 1 زا او هاكسنا اى عن نطير ا در لجو قالا

 َ عديل اجن هسدازم اسمو كييك اه قيل
 َ ات النك راكم + كضوبإ حاميها هن هنديركشس ١
 | عققدنا اسخن فكن انزل اباّسقت نعد ذزمإ ااًجونذ عيج اناس كلذُو |
 ّْ ميه دالاس انلالك نايل دا هتدإبرصتتنسالانأ 80 هياعراو نيه رشف
 0 اَيِ 0 او :باَورالَو ذاك اولك نادت |
 ماضل 0-2 ترا تم امموماواكاد رونا طع اوتستفإ/



 تلذ

 | نن جير. ةارمانجوحو جول هدشزم هييلاضونمل الع نان دبل نآرظني هونإوزذطلا ظ لكايضراراال الغبن |
 )29 بايام هدنعام حرج ناطلتلا عت «2 :هردعارخا ترام جر هذج نمتلك هوا ْ

 | د2 ]هيرو دو .هبكراد اتيان احت بانتتج ةرصمؤ اديان كزبداّصو جنك هكتتالاو |
 | تمَو تازكر جوخ +تفيعش اخ دن نئلك امو هتاووع لو جذزد هدّيؤم هيحاص |

 | تعا تحض اتفاق نامل كلؤإت عوفد ىف اابدْخ تف داق نابع تاطلتلا مابا
 1 تدلاتل ايرشرحلاب ٠ كلذلةماناف اعوتلاهتبرملاف «كإت هز |

 1 سومري اخ هل وناو 7
 |كلندو دعي عضو نموا جزل امتييدل هفدجي طف اجو نفاخ ازيد از طع مز هزم حما اوك

 .| مارح اضاع كس ناكن ا متمللا مان حو لوف اخ ديجي عنطوم نب نمق تجي تدك |
 نيا حار ةةوعن جنح ناّور ضخما وق غش نرحل هيج وعر يد انزل حيت ناوحال
 | قروش ةراغتمالا اهوزم يزف نانو “حاد اننا ةلوفا جدو
 | ل2 قال انطم لاكن نا كنا زاجل هك ناك خانم وايزم جفوخ مدعو جئزتنم كلل ذدحت
 ظ اضل ار انخؤال ١تاحنال الوش ناذّشال اعلانه ّ هنلدو ناتالي هعظع ١
 ١ ةداقاتر وز وماما حاب مال سي دارتخ يان سد كلاس ةن دز )ان انحيشلا ةناوسازم ١
 | دعا« دنغانفوكو انع ةقوطدتمللا نعد تدون ناسنالا نيف «ةاح اصيب |

 مالنا نيش هي نمل ”ءافكر دامو .كاتليفالا رسال: ئاعاف دامو ةنيبتْو كيب |

 0 م -ٍ

 | اضلوا زاد "ناتعزي دعب يسم مولا يدب تبسو رج وانعم يع حينما ةبدكذ
 | نمو مهل جين خللا ةزلكزم نيطظونحاواك صهر نيرو كنعاخيشسلا جاك قير
 | ”عشذاك حال ذم توي مالو تقؤولا اتيلع تنتيتص مثرلل اولاف معدن عونا انمزتكأ |
 07 نكي ما عننا قرا زاك مدل لوم ضرالاف اصح "رحال طنز وكلا عالاساال |

 | الكوع ماتقمزرإف عر دراْيلاَو رماد انيفلاو اول اريد انلاراتخا ميلا ايسر
 | عزا راازموذللا هاك لهن خاض نو تتنالي نارا تهل خ كيلاغ ماننمزم |
 ا لاثؤ دعج امد يو عطنا ةءاكر الا جضتينم مولا سانا ارابخا لبا هدو

 | تعانماز اسنان ارت امن كو و ضرعتصرتت ولمنع د ةخيبنعنم اترك جيلا |
 | عمجفاخه اك اتش ك توق شإإ تيكحالا تنااممتاَةشازلا لوم قكاخل
 | اهلا ةئنعاجال .ةتنجا ننس انلاؤ َهلاف امان يح هنيلعر كيبل ثييحمتالازم هيف
 د1 لكل! ائد دحلان هتمدللذ لقنساي نلاوستو هنلعركيي يكو خاشلل 3
 أ اتي شط هدنجنو هعمل رض ٍيعلخذ دوور كارلا تهل ثمل كيب جذزم |
 7 | دم عا خيرا مولا تلد نم هعتق قَكئتش اف نجيح رتل ابرصم |

 2 7 / 21 5 ّ ب را هه 7

 | * تيطاح بهرمأو .* نيمانيما هبَّوانيت طلي نا هلهالاسل مايا ةنحاش |
 . ب طع ملفت ودا معنا اعو © |

 |١ ضف طرح ميج جملا قت هدانا ضني علا هركذ ام لطص هرلع ةزازننسالل مويركيالاص
 ةئلاَص هند تالذو اٌرمثتملا كل ذوا هلال لو اهل كيللا تال دام ويل اتلذ َقانكسو

 رو سوة عاج ورحل ارسا ياو يشلاو عجول نيرا يشم انلز نعن اك هدو |
 1 دب جانت انا هيككا تاع قضم ايأككرخلا هاياسصو طحنا ايص خشم اقاك كلذ |
1 
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 يللا :ئكرلاؤ زن هت سارت تذاع ونا فشلا اد عاكوتقتلا عاشت ادن دنع |
 ْ )00 رذازءهنالا: ةزيئلل طع ناك اعداشنعو اتيبإم ناني كن 1 ىلاعن هلوقد هبال خان |

 ا | 3و نبدا وضعا دا ةتمومالو نمو ناك اَمءئياَعَت هلؤند ههحاكلا”ةككاق هتلاشلا سلا ١

 ا 5 راو ةزافنحمالاادي قد لاذاق دتامنائملقو الا عوشازمةزدمل نيكس
 ا عيعو اًييشاعن تكنار تميل" ةنياح هيب ني ناديت اوسايذلا عنمولا ديل عر

0 

0 

 ١ | دهوعاَسْو هلا اًننْنَم حيبمج رواوحاو ىرذو هو يبهحاو يو وحو هنف نكتاواك غلام 0

 | هلِحو يرما زف اوت اة هدون د جلا اره عرخال !ةلَيللاوا زالام ةجازم اجت دل
 2 هَ قابحيف نكملاوا هيف كرام عج نه ايحفن تك ناو ركج وار دكاف هلجكَو | ا

 ّْ زخدالا ولازم اهلشيملا لقاحات زدت كيزمواتتو يرام ؤماز عز اعف |
ٍ 
 ١

 ىعرقرص ان دلجا د هلِحاَعَد ف ورم ةَيفاَعاوت احمد ةىدد مارشي ورحل ئليللاوا ا

 لكتال 3| نر قيرصلا حايشا لاق دبوضرَم : ناك حرت إي دوو هتعز ذو
 ْ لد تاكل اضن 5 ضيا كال 22 هيمي اف ياحلو امون

 ظ هللا عّميكرال زم هِنِماَن ريخلكه نع اتبارو تل ذاب حف واولاف كاتشاب ,هلارخ |
 ها ارازكااعيق عرشُيِلف ةذاتوتتمال اكد قم خرما ذاتاولاف هدشفاوو ققدلا اهيلاغت | ١

 ا ا 2 تاكا رج هي دل ناكن ا نافررّص حاّوشملا حم تلرنو وتزعم | ا

 دجانرش كونو هتك هنيلعن اكناؤ *ه دو هدتفاعن وكف ل صخيناللا هي ابا هيلعل تي | ا
 ١ دقات هنلانا لج دج 2 ..هلتخخي ايساهنملعز ذعيسو ددص دموي |

 / +شقي, رع اضم لعاب امن هنال تلو يرد يهتم ال بةلاف كرت ءطداتتحا |
 ه2 عوز رن انرخ ماقد ئ د يي دا

 ١١ د29 ةءاإيضخإع ةردمه ا واخ نارزعن كتاف كدابعئاهمل ولا تنزدق

 ا ثنا تعاملت ام قعَتاغاتيباسوبلا ماع تن تناووعمو اهي دلضحلا هدف 3 ىلا
 ١ هفرمائزعمو ىدتإيعهتسعل :رهظا و ليج نم :تلخاف ايل هدتتافووعمو ن ود

 ١١ هر وض وهو دوجلا نعمرضن ضنا هن وخيئ راحو هن هترصخ : يتتسا خوك ىازع ٍ
 | اعز رتل رتلدلا عمك رجع هتيعر وا غب دعاك براءة دافئا 'يرطاخأ
 ٍّج هيما هجين ةبن] كيضو يدق تبو * دونم نكي وج ل ديلا شومر ماتم ٍْ

 ١
 تحلف رززاو ىعَمَو قرض الو رتمتتسا الخ مرحلاو دجال تيك عدلا |
 0 هورخاوريزجو يح وتم هًهرنعزم هنري اتيؤلا نكاماللاب اعتني 0
 اة واعش جوار وا ولبس س17 كلذ خا! عاق ين" ريو اهلوصع حرتملار أ

 هيلا نمو ورمز كسا بند ام يجالمت تكذل عملك نود زكدأ
 ا |تللاحلا ترسرئللات :٠ جو ىزحالا هن تلا نسوارعالا ريتا نم ضوارحملا عوبسالاز 5

 0 ع 2 ديالا هنداوي |اسم
 | معتت مدور ماو نككاؤس ةدكوم 5 مرورتو تاومادابو ادم 2تعامجا تك
 دوم هن يخل ناذ ةظبلاك توكنا داك تندرركن: يكنه ا
 ١ وكيت متدا ريحان رك اهو دحت لكم مهن اكره ها وجا دقرتهلاعا | ا
 [ذاغاطلازءح تاذامدع نمالاوت قاْروَد ع او هب جوئلالرخمد جفت ا

 0 ا



1 
 0 تيل ةذاع يطل ادبتلا اككناهئااعن هن د اريح اجل ارتشعإ تك

 | رؤتضوهاك تاز اننعال منخل ةدورإع نوحانتلاو ةناكل العدو ,”تلازملا وإلا |

 ةيجمات ةدالتنو هنيع مدد هتناذ وسر طع ورتب مئالد فاو 0 د «تداحال امك

 | طييع ايس هتالؤتءاداتن خفت ناتيد اج وصو مَع م روسى قوا ةداهمام ا

 3 اج: ئخ ذاك ليجلامايش اهدي تادّمعت واف ليل نهد زتب اكول نعني هتادبع

 ْ هب رز نيس 0000 منا نواب هسا هالاتيافسساتل ايزل |

 5 دمي و هاتي كي كنق دو كلل دك تقاس” عنه : هنن كرم ضان اًصنضال الل
 ضو كننجزكل :تلاغد تل دكر شحاو مدل انف نم زمنالاإ اا تامل تلف َبْوَم

 ١ هتلعرتما ليكتتتك غدانا بيش خئينلل كلذ تلطن بيتل ابيبش روشة 1
ّ 

 أ
1 

1 
 ١

1 
| 

- 
 | هتيلعرتما الكي وتب تاكعات١ اَماَو نايف ءاردز اغحوؤ مم لاقل ضن

 ْ :قتنال خفف او نيا هحع اكيد هندوتيج لات دناف يشعبلا ةءاعرللاشت اطاشلا |
 | ةةاهالاس يرش لاو لعر وتل لا تنب ب دارف ضرالا ثحن تازتيتت تاعاَنمف يباَ

 | ثان ةمزمو انثذ : دنع تارت تق هياط حبك مص جب! وذع اكيلكهرتع تا ارحم 3مم

 | ةدتعتتس ا و ناتج طقنع تنك ني معاذ ةتزحم دنع تما نم م يكلم ١

 ١ | اب تع تنعم 5 ءاهندينع تيل هند درتمع مخ مامنممممو اتاجهن

 كانو م دمج عال نزين تال ماعز توجد اقدرنج تام ْ

 مو ظءؤسوومانلإايتحو هيج ةيينع ماين نضقلايع مون تروظؤلا |
 يي ةكورخا < ملحم زد اليو اب زب وريتاق تال

 002 داقايتدل ال تكتاذا مهنمرجاق و لاتغف هد ضنا لمنع تونر اًيلح شلح ١

 ا | ايتداانؤمانويإم كب تنال ما الا ةزاتفق وها هلحتلّمت اًعرلااذهم |
 | تتازتو تركرك هجوم كان لزن ' مق ياا مازن نمل تن خوب انتي حلاو ْ
 ااءيععت اا نفخ هعاجج تارو هدة از دوضلا لا وررخا رم ْ

 | ندلامُو ١ امل اغا هذه كاكم تالّماؤد ننام تلافن اهتمي سسانماو ْ

 اكلت: َقّتنن ١ ؟خكلائعنور داق مهو ماول ِكاَسوٌّسانلا خاَسودان وكي اوناك

 هم تاواّيجلا تلث نال هىطا اًمريظن اهضمرحاولك ذَخ دج ملاعق تاهتعللا
 جة اتمناه دعاك تك ماتا زم هينا ةؤلات ا

 | هموور يملا ةاني ايندلا نيل كلم مشل ابارطنلا ةاكن جزسال كود يبت
 تتش اذا 1 دنع طال زتفلا ملا لعمل هد ياباعا يرعاك جيمج نالايعاذ

 / ترو نزولا نيكل كااولا هالاف 12125211 يت
 ا | يلازم اهنبمر ِتِياَرو دجاؤ كيري نينو تطل مدت هكيرال اهني ايش كانه
 يو بدهان مهكر تلطف تحزن وكرا زحل تمطر الإبل جت
 | وهو داصو هاكر حرج ماك يي انهلَف امسلاوح عر يتؤلا | ١

 | قريع مدا ك لل اتلذل تاقن هرطع ذاكر ءاَضلا جيزان الا املا عاربال ْ

 عت كييعونانهالخوي ارمي فوز اؤ باقل كلر تعإ كو اتق يش |
 ْ حلا وخلك اهل نب العن انش ناغ ةاجودوأا و از 1 تدرتشساو اهدخاإ

 ا

 ١

 ا را ا ا

 راج 4
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 م 110 اع ةفنط م يتتوا قورتصإف كاتفاشنع تفاقم يال اكلة زعلابجلا |

 | يرطخ اجر جزل نائمنتلل كال ند هنجوؤهوامت هب تيزشاقيداكص نين هتنعبةرككذا
 خخ حذرا ضرالاو ممداَناب ناعم ناتممَر موُص ثيدرحعرنعة فاو تنبع ؤتتو
 همارتلا نإ تاو شق حضي خدداص كل نكرم مجبر ع تييعنحةناف ملا“: ةاكز |
 | طلبوها الا عزذو اه اخاف هنلِع شبا مرسا ناارصاو طارصل ايضدو تمماشناف |
 ان ماش تلفف اًيئرالا ند يسجل | رزقا: + مهل ْ

 ص

 تعي جل حس ديس حمس

 ميس تس هج ها ظ
 تاكو تطال اه الاتسنف انالا 2 تم ا

 | ديجاتل اؤناتنالا ختترتلا جاقولا هنن لوبي نادر ازا قريع
 ١ تكلذن اكناد تلد اما ناكاؤا بيلا اهجاصناَئ ايوه ملاعن هتدادوتحز» ١

 ْ نمو اطرختنز نلف ا دغلد زبد اطخل انش كوايذإانائيإل !باكقحنو اضن ْ

 ظ اضل مب ناكو قس داع ضا كلك رزع هرعؤتوا هرؤها هرعوامتوكنا للماك |
 12و نمدبم اةمتخا ها ءاريات حج نال لهاجالا مانلإو ىف هنيايلخاتننلال |

 2و ءاضغيلا حولا ءايعا نع عانشاحلد د مامهالا كلسناسلاغؤرولا
 ِتلاغلاكلانال دازأ *اا علل ةهوذل ا زول هنءاثاف كلملاز*هعاّمّسؤطم
 ِْ | فل كلا هكجاخا مشنهزم حاالا ناوواسغمو هل لال تناكوره هند |

 | اسوالاش الك نارشيل ناك امو لات لاق" هلكساو لإن داَعّو لح لاهلك عام ْ

 | مروا دا ديلا هلزممز نيا الجوز الوب 1و باج تونا ا

 | تافراسل' لافنوو ”حاوذالا لك تحزم طا عن هدا ءلكريح ازعيترشيل انآ
 قم ١حورلا حرت قولا نعمق ا 6 5 رهاب شن اعمالي اغا

 ِْ طا عواوتشبل عقددفر «ةمانسؤ هاني يبول عن ناي لكر هنا
 5 دامو هلل اعد قدبعر ١ايود هيلا يروا هاد نجحوا خلت |

0 
 اي اياد نركب نا تي اَخاَناَو اوفو افلا تاب ىريب نا تناملات |

 اععلم 5 سل قظانف |
 ل 2 « نمسك كنلفف اع كلايخ

 5 اس1 هيلا عودا وغلا : اهو .

 مهترد اذا هوو تن ولكو رغم ديس دكا
 || تلجونق تاما ا ضخ ااظفان هير مشو ءابجالا ذلماكمط زنا ماعمو | ا

 تال دوك وام كت ل« وحتجت اذان !تدذلاك د طعاذجلاغن هندإلا |
 . ||| © تع ضإاك ضراّملا نإ تحس مم ييالز :5هلكيللاهلل يبو او |

 هد ؤئاشإبق لوو افاهرْعلَع اًهيدرتت نا امل تدقو عياقو تلك,
 | ناكو 2م م اولا نانا أ باش روحا انانئنملاب 0 نمار هرم 94
 ا | فاق ءانفدست تالشف ناكل انف نسلم اًمالس ءاًمال سار ناو ئفقؤن هن لردع

 نت 1 اا مصل اس 8



 دل اتت لعد لم دال سلا ته تزعل اني. طبيبا تعا ا
 | لسفر: باكل اديك ترج رند هتدا لوس الاف هب ول حلاله وؤتدعلإت | ْ

 ْ هم ساو ةماتخ دلل ِ ةوهنيلعدند | هتدال وسل انف نايس كراَو

 ٠ ل ةسناكو ”تامز ىلاوساولا ةرايز نيالباش جيشا كزايروجم تل دزمد دا 0

 | قاما 5 3 :ءاشتلااماخال اعموو غتد داميمو اح

 1 نان شل تبلع تا غانا فاقد مال هنيان هدم ةنرإب ”مرع تقوعن |

 ١ نييهر تّرصؤاف هرإنرلا ذل ونا اررالرو شه ات قوموا اهلل
 | واتم كب ردا هلاك لمل تلف ان حازمة طاوس
 ١ انتلاف ايريس ردع هنصورلا غضا رمز ءليبلا كلت تلكو تن لإ انهو بزذلإإل |
 ١ اياه ونغم: نإ تمن هنع هدر اًنواَوجرم : تاماكإ عتق تيب |

 | ديدحر صحو يف هتنملا قوهل إب علطقر يوم قلار فلام هشزق تلخم ||
 ا تم يطب قشور امنا ا زمخاش د لا
 | ميلا ناحالض هما الكيل لاذاد نصب هعيوا طل و اناكو ايي والا اربيل
 ١ قتل عإ دمها تل ذديكل قو اسمو تنازعم فلك >0 يلام |

 ١ كفته اننا رجب وم هكر ا | تيجتف لاق |
 َ هَغم تح خو : تينا: غاجيبتخل فكرت يفرج ا كولازّملت ١ ا

 ١ مانعا .واينرااوماوت ع نإ اذه اي ماركا ران روض نلع ْ ا رعد للا لماكلا تاطاسلإ مارتف ناو ريش ن اقدهنيعلا اتلعدائخامماوانا |
 ١ ن0 ل نط اكو نش اك ضيسب اى هتسمزنف باحيلاك اهنيلاغازم هنفلا ا ا

 ١ تقف اق ات مذ تلوم ءاتمالا سمن ع نيكد اهصوخ كاذب لزب از كم
 ١ وح هام ايس > دل مق هلا شر هيلارظت خف لان هنا ايلا ةكيكساتك ا
 ١ ادت عي قَد ابقي تظفيبس بسا اهبل ظنا إلخ جاكرط انش اج ايا
 | تع رلا قسال نامل اخ رتعسعل نجر م وما عنيا ١ عم اهتيرابزل تّهذؤنا هيف |
 أ هلكيللاتلان اين مم ابتهال دات عدت صك ا
 ْ ناويه تلاؤؤجد هاج اهزخداف ىناليزرل تيلبح حادا تلانانأ ا
 ١ نكل و عراشلا ملئوطل ريتا اين مغطاة كاشف دعو :يئاخت هلا هع |
 ا اقلام اًمإلا ناكو «هبايريف قاضنل هيدرج تش تتاكينلا ناكحلاااهف ت ترمط ا
 ةئرتت هاذ راندا قريت خقق كلذكت جوازتلا ةالَسيف نم اكيرتوتب |
 ع اذهوراملا ا ورمز يلدا يمد جاتو اختو هوكي كلب ١
 نما فرحا هترالا شيلا هزتفززعاللا ةئعرلاو هيلا ميال نكد 2 ْ
 ْ قماح داق ترا جذل احر يَسو هننعانإن ةدارشر عل اىريإلا طارت |
 [ ل تقول خد الذ هنداطع تلكوت امد لكلا خافتؤلا 0
 اؤلاماتنملا جداغراو عاّمضأا# تراّصو حطفنل هلصاقم تداكزخ ديا ةرشنا ا

 تدنوج نجاح تتم ايإ ملا 'مالع نوضائ لد درو حام اهبرتحدنرملا

 | دو *هاياؤ انا تارتمد مندل تلطف كحتمازفا ناز اا جفن اما هكراشمتةل جلد اند

0 



| 

 ْ ذاكواغؤ تزل فز مصل افدحاز فانيإناق نبع ان ارا جيل تزف الفيلا نسما ]ذا 1

 ١ 1 | كحاناف ليلا دم ك عنِ طال اق ياخ مداخلات امد د ا

 | رسوم كدطار ككتازت يا اانهلاَكت هتظتلا هيلع تسكضتشلاد ادياانع ماني: ذاينإل |

 ا | رطعتاتنا هيت كودو لاب اياك حربا بال ؤنبرصاء اع ورجس ناكو تاع |

 ا |موروضاز ف ضتاذا هيب نبته ان)انبرحا يدرب خذااكرخا عتمومزه تاب ع ا

 ا ةترإنإل تيه زناضرانهانإر يدب عمر فوكو الزن عصومزم حزجي همايإلا |
 ا بابي لكعزم هخغاضلا تاظف قاطعا وس بلف مداخل تيد انش هلبإّصلا تنذؤاموب |
 ١ هسردمو قير عاصم ر صح ووو 1 هنو ءيئكفما فرقنا جاب ترا ا

 ا تكول زخةتحاوب ةزحاو نككو رضاك تكامزناف خان نر نعال لاذد نينتدك,مدنوخ مل |
 | نم ؤدا تلو ةتونداو همزع رشم تقرحت كل ذل نق رو ,كدللا تييلااتح تصب ميلا
 | تحيعتب ايمالاك رملي هربضؤ تككاب رقت م عيوب هحارتتو ةئالطال ماكل ايلوالا |
 ا تدل ضاع لانفف و لع يرّدتيلا نت تيمذ كلك راما 2 ان ا

 ا حمو ل تو ييخاو رت تعد صر ةناعو ل اننا
 | هر نانانذ 2 اضم رواش حيخ ماياؤ عمت يباحهنا ىو دوار وره عمي |

 ا ثلاث زم هتخولم اههذوت ةينصزم عيب يل نط ارنا تيم الذ هتيضوام نإ تا ا

 ١ لع علاتل اب هبه لد زملكو انك ماش ذزيشلام 18 انيرض لما ترك ماي
 | روت نع مام علا دبعورإ وما تن اكد هند اتا + يج عيشنلا هزابزلنق

 | تلّمتف اهتزاكلزاد لخاتلار ايبعونلائنجنت نكريف : ايل شخ لاقد يناجخ ظ51

 هلل اتللذ وجبر شما مل ضسَسملا تدر الن داؤل لفاؤكو بعومراولمي | نلف

 د هنروتملاقت هنن رز ىللاود ياج دنا قوسترلا مضار قديس عبو عقو اسمو
 3 راق هدجياك كل تازانقلا» د ذغاس تك لعوتم اعود اتا ادهتْماع غزت

 يق اسمو بت امظودا اتاذد للسلم نجامنتؤ + هيودلاة جاف ثيرحلا

 | ىح هتف: طر جو وو هللا تل هئياز تنك هنيعطول ان نيزك انام ويلا
 ا ل تاظعيبتس اف لدحر نط ايل تقد لدفع جوع م تلا

 | اس مين تفنوو ا غموح < لع تزاازت زكا شلل ذكو لحب نضاي
 اى ومصاتستلا#» ارحل تانيتقت د انالاكعل لدن هالللا كلينر صمت نرطلا
 8 ننكر مس ضوه كل ذزم قل ترضع يطل !زم عاد! تنل ئواَح ها نش
 ا رضوان يع خلملجاو١ رصح هداح ين هزت و هياؤو داتشلاريور رس عملا نم

 | تتلاخت هيفا نيالا قارات 3 نا ةواغطزو
 3 تالقف كري هن اكهننم اهو وسارع كاحص در ام هنهرصمكن رات

 احل اهلوتجيرن :رصتننوانإيدْوضغم)لاقو ليوشلانتلارؤ 5 جيدا رم
 دل تدر اننا عل جريس حمو عفو اممشال كو معيلعح نعلا هزتذل تلقلك |
 أ ةاكلاع تنف دالضال ايوا ند هنت اقيجااصزما ا« تراشج ل جددمانا ١
 | هيج اجر ؤهدي ةلموعنو تقيس انتج انزل كاعد لانو شك يدب |
 ا|ميعمب»للاكن تققؤناواو ايبنوال عيدا شيام)الفساف قانا هنا ا
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 كم م نش ا را ا داوم 2 : 5 7 7 1 0 1 2

 ١ فهلا مامال اينعنؤشل نمار دا ترخل ادي * ترانا هطتسائإل هن ترسم
 بحل لاك ا لا ا اا 0

 ١ تناغانا مث لو وون ا شمام امال النيل اتللغرارعولزو كلش عنج: لوشن اشد نافأ

 ايظا مرني 'ينيهس هدر معتت او رابملا زك جاجغ قناص اماسي هئيلعأ

 : ماع +الاغن هللاوشأ اهو 1

 ادح !انفاعتبام اًملعرََملاباشالؤْل ايِدالا تاماغنمزم يو اوشغ: تون متع
 | ١ ركازكهتتلا هتف تيل' ئاطكم تع حلا نام ريض ١ دولا
 'هكيرشلاب الاكراد“ نارتملا عاضنزا تقود اناث ةدحما طلال زنزا كه

 | 2١ همم اكل اتال فرت ال ٌقوسانلا ند هظعي امنع ول ايساركانعن طايل سولج ديت

 ١ نحب ةلؤ دما ّضتاوؤ ص ميرخ تقواريج ادذاتنن اتضلاق لاك ارق اتنن تفز
 ١ نجوا قمزةفي حزم غد يزمزلايددّذذ وداد تاكو ام كلذؤع كولا | ١
 | لل !نوكامت ناكام هماظحلاتللذ ةبيكتيوس اننا تضج هنيلعمزدا لصمن الور نا 1
 | قيال خاكمابجدالان: رمال م حد ناف هريس نم هرينهو هظفحنم هليطح ةغاتسلا مام | ١

 لج كو لع نام عرش: زم ةيتس عراد مام كلذ كانط سول نمل نامداتداعنم ا

 ١ ١ يحاَصَو تت هيلع هج ؤهلؤتل سانا هيِْضاَم لحم اند ذ دب تنشؤكام ١

 ا كتالزاو نعوذ: لن لاوحال ا عال طال هنم | سجال ايل ينغادحا ال مائل انع ا

 ١ ةسلوة جلا ررغالد اناا دريل نال هللا ددتهو كما نانا جنا ا
 ّ اتوا نهر ناك -_ 2هنلع هند صناك اتم زمو "««لضعو عدلا هيفتداذا ْ

 ١ هعاتلا مايفلاهنض يصاونلا لاومالاو سيار تلازم هييعل اكن هتبادئلطا املا

 ا | تدلل ادوار كوب يق كم معا امنا هئداو ارك لوسي ناكو ا
 ّ | لدتف لنج يْحا اهم سال نود اجت ت تاراعضلالا طول شر ايئاعشلا
 / علال هيلع نايس غو راوهلتديؤج لمثل تقسكرو يبسلا هدو
 اهل اتطسدند لتس هيب هذناليص د صا نم

 1 "تدل احلا تتهنيرلاد ٠. يطسولانتملايف كلذ

 ْ كب الرسل اخ يرتوي يفي تونتارم ا نسزخو 2+ |
 اًيهلانيتدا ةزتسإا دانفنغل ميار زتاروماءانلإ مربع ماكل س ةغاجاتور |

 ا ةغا ناكر كفرا ادهعرإمالا مهش انككاصووكإم تاكرالثيلرتسال
 ْ |«ومذليب ا ددف مز وارمفلا ءاليحلندوس هلا قااوتدل نورت هل ياكم نيلع 1 ١

 ١ ا تالعكتتمت فوك "ضنا ل24 ضع رك عنا هللا كلت افراد :رقرد كل ذإننف ٠ ١

 ا فوه لوا ءاذشل انيمي عادا ال اة رملا ١
 درر عضاف حان افلا لتر اف نخإلا يعور نحت ندد حت هصاخ تعنذ نواف ْ
 تللدرش غنووتاموخ د 0 زمرعم |

 ْ ١ تادانق داّرجب جراخ تعفو دازنكت بازط جوس ذمتي نيب اذني يلا م خيتتلا ١

 ضلي تملا: جلال انف هؤذاتتسانرسدرمع "عا ملبلاهذعاجمت 5 1

 ١١ ترن طوماع نم هل تجرؤ هاله لضا قلت هتكلافو لاذ ةقربرطم م هب هيفا دله
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 هتادهح سن ديكس خ اع 0 : الاد فعال ذاع زها كم ل دنول] 8[ :1412:77

 ارتفلكرلا كل ذل انيك 05 نالاجلاب ايات ||

 | تيرلادرتح دتبت هزل سوبرا د تا انرك ديس مزدوىا |
 ا 0 هني انهو تنير راو داو ذلبع وهي ن تولالوع رشا هن اند اتان |

 :لضنت تناك نيد نادر نيل كلهن كشاف بي تفنن دي 1

 ىا يبن ةبرضبمإإل اًصيْيعَط هداقننعاناكزمنال داننغال ا ةناَغو رفتكلذوكنان ١

 نة تتفوإف تؤلاؤتهرضاوخكمرق اسماناق وص نبلانش تاما اقتهامع ١

 اك از جنجر ايلا ماوعو سونل اب ةرظنا كن لاما

 ا سالف ارواب نون كدر نيو هرطشضلا تخوم نجح نس
 | ةظِيف اههقااناو نار انما لض يحتل ةةثزم نور طل اف هشلخب تناق رةناحل'
 | ةظفن.هعَم ٍياطائاو لذالك خاوي ناكم كمه الذ الع جد ةئيطتتساذ
 ١ نععاطمنايح 0 توعلاَحمَي ب كاذب هنهوطجب ايأنك هنو سرانؤتؤر نعجة

 ١ داري تف ماذا دانفتغالا ناف دانا ةذ ةكعإ ل كدلك ل ذّودىمؤاوطلا |
 | جتا عنمر هند تياارلا د5 ةايس يدب هِي ناك واتت تنفي هاري ةجبرم

 / ةزضخ ىآز هدا فش ؟2اكريب مها اتصف يدنا ةيدتتي رم دة اضارحا شارع

 ١ ىسبلا هنعمضإضبلاطات نيايعءاضلا لود هوْرَسَو لع ندا صندل نسر

 ١ تنيعناكي قانا خام هنود نركإيف 127 اك دهتيض اظاموادع

 ا رضو هدي (حلإإلا هدائنعاداٌدزاف١ لعلام ارحبو 5 هققدانه ضالبعو

 ا قص شالوسر ةزضج قاف ارسم دانقشعا ةلثو دنعناكداكجتنلرماك بالا |
 | هند اسصدت هتالوسر دو بت نادر الكرماكر اضل طوب سو هتيلعدسا ١
 | ة”رورضؤ طب اتنولاىلادعا جاتتجيإل لؤعت ناكت ههتعدلا كيج اع سو هنلع |

 ا لسانا ا كوستي 5 حاتم دفنت يول الئ هيلا ةززنمالصال و
 اد هب وع امزصو اًهشدتناكا |

 ا ىارفد تتاركتملا هه يقود 111 زضاف ودجادع ادت لَم

 مج 2

 تتم ل ع

ْ 
ْ 
ْ 
(١ 

 ا نعانلاواِيِلَحاَتس ا دوال طلل و تعج رجا ١

 ١ وسر هجو هانم ت تئاثيوديل ادجاعتس رز ولا ل فاىو 76 نال دو وهرب

 ١ | تيب اقولانم عرين هزل هارانمدن 3 دوي است هنييعضا لتدخل |
 | اهب اك ازمألا اهيعلعام اتلكرؤمالا َتَكَوِتتنتعلا كندا ظفيتسا |
 | دايما ِنيَبِبداعَتهاَجْرت ساه اعتصم ٠ «تييطاخلا تدسولف |

 تلاع بنو اهنمسان :هاصر 8
 ازيدلاف اقهدردفارات هادحا آلا و الو هكا تاوجشلا يول /

  0تايب ءاك الاب جدزو تينت نوصو ابدا لعال اًداَحلا هي حسام ماعا شم |

 ١ ع 1 مدان هيغاريطلا مروا“ ةنيساسما ملا
 ْ سلتا مهران ملا نوقع هنعز حم ف مر نم ناكس نال وفاذ يتضعومد |

 ا 8 55102 هنيريلو هند ناحل وضاع ءةرمنلا عظم هلا ناك كمنو هسا |
 د وال "نتا دا ا رتيعتسا وتلتعا يتكلا هتءاياللا ةوفالو 1 لوحال ربك و ةريكاشاو هنا | ومَا | ْ

 و١

| 
|| 
َ 



 | كالوس ار نادرشاو هتلالاهلإ النا ل ءلجةزعدا امم طش نئاعذا
 | دّرّواد ةرمشملا تان اطلس جِظَْو كر حول ةايبن يتب مروا كل جمل الوفا مم ةرماضلا |
 | دريعل اء اكاًماَنْكاْلجَد يافا اهاونرارؤم افرت د نيكل ٍلعتتلضعانما
 واما ان شنو هب هنيلغهندا هاد اهنينجوانوتيت هساوؤكلوفا ل ةقازجلتو |

 هضازاح لوقا م حاصلا اديناك نيش سس بح فنا ةولاو هرم انا نمزا هيو هاهاأ

 أ ب دش رعتكو وجو ذل ناكسم 11200 كس 'هقلخةدع تا

 ْ لوقا تدار طر يتلا عار خف امه :.ةزُملكنا هوا «ةنالكذانم وهنا

ْ 

[ 

 | متيروتسلا ةكيؤام ستتم اهنا دزؤ ال خيا ختم رسول تجر ةظانت كبس ةزمضلا
 | ليال عزيز ةناكس ناكدالاديرشلا ناحس نايا لص اذاكج زمنه الوفا
 ١ ساد اكس تاتالناتحل ناس هناكيزعن قدا ةيالتمد بس ناكني | 1ْ
 ١ نحمل م تمنع تصور ان زم همصندللت جيش اهنادرواح ناكملكةيج |

 ا ل ا ا
 | اكتم نارتنالا ةةوورانل لع اماَو مزمتلغام ما ولا ا
 ١ قمن كاف ابعت اع !هاداتن اطؤتب عيش اخلا ماعلا جار ةرَص هدر وب اهماق ١

 اا دعيس تللالونامأ اتغواف نوعا هتان تك ايباوضانا ماها |
 ظ هك كام الص اًهناعوراح زمن سس يع

 | دونا دارها نوي داوود امهعتوز ننال هرج داع
 | ادعت لج كرو تللكن اغبس «كبنز زن ركب كونج رعد هل ١
 5 جيو خلا ئشلاو نرحل طاحت لض عيت لوال نزلا نا هّرَوا اكللع

 ا موضحا تال اهلا ال ابنتها لؤفام رمش نيف نيكل جاع تاكلس دو مرا
 ادضللْغتط ل ودب هدا هر ضاوي قدوس تلومسو :يلطلا اجي جوج اال |
 | تسرك حما وحي ار هب ناولال يك يصيب مواز مانزل هت واع فاض دل

 ْ نوكيلالا ارتقيد انريخا احيان هنه'نال اين جواب[ ضر اسنحالاو هتابالا
 ا رت ةزؤسز> تلك هقذإد تلال دفزووسرككا بانا دَّرَوَرفو مري اهياماتتها |
 ْ هانا دنا نانا تذل كوت مننا هضل تل دوو كل ٌدكو «هتافلا لدن ا

 ْ يدم افاتضامسوإ عي تائلاتّضد تصدلدىن نورداكلا اهيابلك نا دروَد ١

 دد ةاكملا ةائرم غب اًعابرا مسولوان ناسا جار ركون هوواخ ْ

 ية وسر تورس فوج ناك تن ةولاوا نما خينيرتع |
 |ننالا دز وس زد ركل أ مفيدا لو! از«ىآلا تدرعؤاف ايزحرتغةتجتسو |

 ا ١ تؤ ةمكل كو تار ثار مندا عهلنض اوفئتلان اكو «ةنافلا تلذتاكت |

 ا م واكو با اًهاعاعةلكتادت 1

 اطوتتف سايتلا ابهار زد /باؤنل ارت دامو تال ها عضو حا هداه لذ روع |

 | لتر طااول الجم نازله ناف اوشا نهنال هرصرَصو ام موتو عباشماربخأ 6|
 ٠ . «؟ح يل اهلا بر هنددحاو 3 هرب ابل فارمجنلالءلا غخأ



 وس اج 2 جرس اكفوصا عمو يقئاغاط تحن هعيش اروصإاًعءاروطم نام |

 1 هسكعؤرتنإ اريخرم ةنعاتصهوربت فل 3 ٌهلاَحُع 0 اه هيا اهارثتمكد ١ ظ

 ل اما نإ ازإل لؤمترما قلل العدس اكو ساه يلاغن هتاركشاف اف

 اًهرازتن ماك يلا ةئعاص هرولشنم هل اغار خدري ضب موئلا نيفراعنملا | ظ

 | تكل فاض نورك وماك ةزدسوائسوكدالقدا حول ازترتط كتلاذال انم |
 وع ' نيلي 0 فراغا لاك ادي دوه جذل هرم دن عمو |

 | نستحزم انوار داخال اف هل احح ةز وصبغ احلم هريغوا ناز منع هوب فعلك ْ
 جالا اير انهي بورن ملاف هع نيالا ءاركال هننما مز تليد واطالو هنو | ْ
 ةخنتسي عصا :نوصن نكت كلما مها رالاب ايمراننب ؤركدلاو ند ثن |
 ّ ا :كحجاك اذا لَوْوَتد وسم هورس دعالرعصب عتبف كلذ هباؤشم نمل ١

 ٠ اك نج نإاؤح# :نعاصوو تارارطنورّس اص هّمومزلا ناويعشاندبعلا |

 | هنالاججنا سردو خشلالل اف هطلخلا عيال اءنيلعدزتف طلغاذا خبال ا لاسيب |

 نيكس داكن ارقل ايديتسادل تاشف هظاخل لع تدري ةزوصو ت درؤطن |
 |ثردح تال دبتوبو قماؤاتملا ال قول ههاغا روظنعن لا لات هروصلا ليف ١

 ْ هلد انيبنترح انت تزور بلاد ام دوزم حلا الامل الديه الامان | ْ
 ْ مام اضا نار ظندتودو اهلي درت نكس ركن تعوق نكس ْ ١
 دتحت ناغرلاو ١ ناكل اك هاجاذ١ مود ير داكاةيامنلا هر نرذ لضم دي ا

 ا اية طاع لن انهو ةجإ ايئاّر دبا نيرمخ ا تلَنكو موه اهل لص هيهاؤض ان
 | ريفاعناتللان اهدا هنيكتلا تل كتكوت ”«زتالاهتهندا |
 ا 0 :رادعانيشلا نيرة نطل اكوناشلا ماما ١

 0000 هنداركزي. اكلم دل ا هدؤطن ترعلك نو هكر وبزم دل ذاب |
 ١ اشلارؤرلا كالماز نمررطي# تكرككاكم حدر كذا وحك 0
 | اغاد تالا دال ادلاعفالا تاروت 39 رلاواطركالذهقكول 8

 اتا هيلإ ابّرشلام هترشسيلا نارؤدكنم هنن تدّسزللالا نوككال ديللانه
 اهتيرللاو» «تكل زا ةزع برج وف كد نكي زك هللا نط ويلا

 عون اغن :عسارم تمم نيملاحلا بر 1

 الداعمة دال اهف بالاسم اكو هنعب ةنلاتسالاعالا يوت

 ١ ارقتيكد «تللذ هل مجت | هعّوشس مرتع زن ناسلا اخي تلاطزم لونج آت تاكد“ ءركدزم |
 ْ | باَجاتحا تاداّيجل ان عون ضاعن قولا «تاككولطزمرافخنتسالاو عقبات |
 | تجرم تادايسلاتحا ام ارثركو عونم سل ازعلاَكت هس ال احا يشمل انّه نع
 ا ا انائالاب راع ملتشمل ١ اراتيلنا هياوؤن نمو ينيب ف كلذ سيلاّئن هتدانإب لع | ١
 | لخّوزع' هر عمر سلا لاّوحا فعاد نيرارلإف اًيشدهعم دلما نق دوإع |

 احط هنبر اذ . هنع هونت رند ذر هني ويرتبإلف هلت وكياغت قا علطتانا

 : لع هيمان ههلامتجنأ اهو |
 1 [تانيراص ةنالط "و هنيلعمنداصوخوسر يع ضيوامتا وكب هتئيارنمليجبازتحل |

١ 



 2 داو منار ا ات

 ْ وسو ا رلاهشتمل . تح اوان مو [ةياقرلا قم 2و او سون أ

 اع ماغشي ائندايتتساالو ,نكماذ اضن اقالة يلم ز ريم "تيمنا: كوامع لونغ ا
 ْ مكن :حايتحل جنتل كاان الو ائذ هنييع هندالتصمهاا ول وستر عمد يبان شاع يداي ١

 ١ | ايبانلل ةريظنب هلاك قاذايولجل كلذ قاف هاواي ةنعنا صب مالا هيعو ُهماَس

 ١ اهات ةييصحج لكما اخت هننا رفع اير رو كوميك رعاوم عَمْرِلاَقُن هت 3 ؤ
 | هةيلطنا ةؤعريوملا كيلاطتاثءةنز اودي هل اصنع ناكنمو ملا روض مربي ص ا

 | تش سمكا ايندلإف ىف كولطإ لا كنم خاإئ )انو سال نمال ىلاَقَت ءديتبسز |
 هند | انيبالاعناب 0 ملح نولَو هيت لعلك تلاوطاخرنغازم نينو
 ١ . 1 رهسرولو ه نخاف يضاف ناطلسلل اناركاوب |

 ْ ب مواد سامو 0
 | مها درشلا ماا“ داو ماكحلا توج نم و انوكرعدا ضم لظ اد امير اًعدملع | أ

 ا مجنونا اًمارتزركو رئاسي ضابط ]ئزالا نود م.تمدالر ظنا ال دي وتم

 ْ لاَعن هنا ع كدالو العدل طاش هتدال وسند لوفد دو هنيلعنداتص هال وستر |
 | هكتزاطو وا !تينرشلا ]خنق هش اكن زن الا دج اضل ضج نوجد زمن ْ

 86 ةلساتسد زبن هنايإ هس لل دبال منان اح ات لّت رمي هعدالو الاد لجأ
 8 دما جان كولن اف كلو إنفا هشا اوم ابدؤقي تيكتجتنو هديع اح ٠

 : ننعم مافن هنيارتمتا اتعو 0
 امرا هين ةعال نملك انغالاٌ و ارتمال نم هاين تور اهذوورتلاو حوتاالونصح ١

 1 محلا قاب ذو زا مملكتك ن ولان تناوب كا ذى هر ناذ ةرخالاو ْ

 هيل 'سانلا د دون م الكرت اناف انّقباو اوه زد هيث ل ةييال امونيداع مإيإلا |

 مكلذو :تبباججالإف : عوتولازماّمل اشمازهناتنال نحن عمم فوقحيلعتزنك |
 ا لالا تلاش الانفارتحل 1+ فزع جنزعاياجاكلشمبد هاف املاش انااا لاق ّْ
 | جوت ادق م معو درازم در نقل: ةلكساد هارب تاكناالا مثمبلا امم ام
 طولا ضر نال هل ضشانإ بز كرت هرزا هناك كمعبلع ابا يم اتش انساه ّ
 عسانا تاذائدر دؤ تاحتتنو نيو وعد نعول اعتقل اىضر عنا ونعاهسي 0
 أ ةزلاوايجهاريادش :جيريتةاجاؤ اشو ءييع سال ضد بيجي ةرئانفا |
 | جدو عا هاذ حلاة وزد قالا عيبخيف اطساولا وها تنو هتنعشا ص ةداق |
 | اصيرعارور نم امضخ والزمن د هدرحلال اواي جيف هنا ان ناد“ ءاوبس نويل أ

 | قس اكيدنسالا تحزم كال وول هؤمجتت نر اير نعاومظتفشا] ذا 00 دك | ا
 ' | هنلع جد ؤعر ليان ؤبعوشلل نيبلاتملا ةّيش نوكشيجْي كل ذاناد حيل د ا

 ا هند الص دمة سلق انغ نخل انطنلل ذل : هداه اطال ؟ م مدعي
 ا حم ِ لقا كنز كاعد وام هلو تير دلع ١
 .٠ 0 < فتك تداولا ةلجن* ا

 ال كل فد «ريصن ك نعرف ءاييللشلا * ١

 ثلا نمانلا عاطقن نمرركيب ناري قطا خيال لؤي تما حوارا لتيهد سس ناك ||

1 

1 

١ 



 "سا د اا

 نضل ع يارد اناا صرت نال حينما هدؤنالل اي هنعذإتخلاو ٠ هيلا |

 ١ ١ يشل ما لضحلا نلزتلا | ةينحلاََأ هلؤنم ةراشمالا خرط ز مشل ذلونداشنيتؤجوزرع | ا

 | هتهركو نان نارارل ادن معت ةزسإلا يع عر نمر ةتمإ «رتلا ]تيسر علوان زضرألاا
 | رتكالاعلتان نمد لان وعدو بذاكش نال عبلت تنور هناي و هركردال نمي قر 0

 | - جمل احلا بر هسنلد د «ةلولحت رنه ديحو منع تغازل نوازل ا

 ا ٠ دعواه وهارهاعر ْ

 ْ | :لتوتكاتال تلد تذل دا نموت هل ا نيمحا لاس نيدىنمملا] نا

 | نيرا ٠ دايع هيه ]جنبا ءداجبالو من ملة هاجم هزما و دارك نور رك ريحا دع |

 د فري خيم مايو« بادو مدعي لس |
 ١ كرا نعد وسل د اعمل: ل هال ليداغق مقلجين لن عربا رتتب جالا ومو ماين ونعل اح ا

 ٠ 8 د ملتح زرت: دازفلا:هازنا لولاولاقاقزمهقعاط تن صحم ا

 | دكت ءاد هنماق» قدا فاتر يحاكي حران

 ١ وهل ةاوقرعاَم اجالق اوزمكن لا لطع نوهت بل يظزماؤاكو يباغت لاف ام هياَورتمكر |

 | مهدحالو وهدى ن وماما 21تانححاذلا دائنعاوم ملا نو مك ضا ةحم ,/

 ا تاذوعَ قوانين تاق ام هرتس و ةافلاوخلا تلت اماه اد يتسم 0
 متدااقاو خيبت تسلل عم ا تييايلؤتلا ختي ١ عابضملاب نونا جاك توسعت | ١

 | او هدايع نكيؤرتس لم تلقوتتداهنوتش بر. .انعز# رتل
 ١ | ساحل عوال ونت تادته ضع ناكراقو ههه موي تال دك مس انزيم 2 -ةو-دأ|

 ايها قانا هودي دنبداامذ اعتب ن تنل مهم نزعواعتوبؤ قنا ا

 | اجامل شم هالك بايتلت اندحا هلضْيب اه ترانا عطاو تووفب ازد اد صايع | ١

 ١ رو تلج نا عاطتسا اًميدؤد هدد هيت متجرحلا ناك لؤتتر اجيد 3ك ناكر |

 مك «٠ ىتزيبات ترسخ قتل |
 ْ +: عديم اتا هنلا معد ملكا امو 7|

 ا | ةتماص ند ان دة 0 هيلدا داو ايورالارو# بيكو انن عادل |

 ٠ نات ضن عدن عاج ءاىطوبط راحوا طق عيت ل تال تكل ذؤنع فرع

 احا[ ذا وعاجل طناخه هتيم ْ
 || تلةرونمحل انساتا هوحوزم أ دحاوعداال ناك حم اتال هرضحإلل اعرو م تلذو |

 ريض دلة زعجلاغو بيسوع لضاذَمَي تارت نورتي اا ابدا ماظظلا
 | ايطار صد حراجيد خالي تيتريصيوح تلد بيسي هيظع لع ||
 ا مه توت ارو ساتلاب ةكذازت اما ضايجاحااوطعاا ننتقل | |

 ا تادلوءاهح دخلو نم قس ون ها نيج اماعطم لكانال ةدااتفلو تان ةزببااعلا ||
 1 هيدا عصا لي عدوي قل تانغ نانا 6نابل عة داود 55 3

 ٍْ 0 هدإ و١ ةارتزع جوا كلذ بِيَتِب انهفئنع؛ الملا هجيبلولا |

 | جا كا تلذنا هتعجاغو ةكالذل رزكت اتنعال ا تْوداَرت يتلا طاّمسلإإ م اًكظلا |
 و | تتنيدادلا والا ى رت ومالا تورطت ندع انافربكتياوابتعالا ندد | ١

 هميم 270: دقت تت

 انوش
-_ 

2" 
١ 



 ههنا 211 ماا يعرب حجار زد عمن: اقلا 2 7 ا جر لعح د

 أ ما مكرمو اهرهلت زال رشا مازتهالا ”ثبؤعتلل اكدر ّ يدل انداخ 7 ميلا |
 | ايييتع افلطم ام اصلك بالم اججادحا ار درإإل نا هَسِلَع نييمف اولي ضو تاماوطل انالؤرنماب | ا

 1 [ةم دخيل واد طامتمل ليش ورس |نلا روصحللع تفقؤن اال يوتيذجنما اريخوا |

 عتواو هكقارمالا ازكي مايضتج نم هنهزكإل تل اتيارفو هلو حا حايملا |

 م هريعولكال اب ءاحطل تال د ةيترج اتراَولك رن ماعطل ليحاصتنوكسز مزين ْ
 | وي ةلف دج بص مصاذافراتنإب يكرطج الع تقود تانغ | ْ
 |تيلاحلاضَت َسرَولَو » هيلع ءاتالةلعاف ترضافلر ور تلا لاكرطنعز اق رخو

 | ا < لع ببالاهت نازك ا امد .
 | اهاظد هرصع داتا برضا انحاء رب مملح قلو ارهدحا دوحو مد مَدَعا

 ْ [تاقدعلا «نورطج تهد اهرس عمن كو ميِفادل تحرس قلك دا وح توكموالا رند تف ١
 ١ 26ه هرك نوتْينَوهىلِفاَوا هاب ضفرباكياكع هه اتم ةدَوَو ”وظخنو توهلايبو هولوح

 يحب يس ودب ءارمالا !سنباك هيدي نيكنونَئفَو ا

 مهو تقبيت مب سرج مصل اذا -- ةيكف ناكزم تودونريهلا انضيا 0و ا
 اذ هةر .6هل تشتم ثا دنيز ةلدبؤهاق ميه دةزب زعيما نال مزجت كو ا

 | طةوييالو |ريمائرعمب ترش عيتحار هاو طةغامت باَررمو ليلْطلا الا ةتلرالا |

 |ىكاصف بج كم لاغتلاو تيفال باوراق بارد للملا« ذلمؤ تلذ |

 ْ | حجاحشو جاٌفاربإل هدر هر ري ان «ل نط صار ارثمال )ضو نا

 انتشار *يورتس دينوإلاربرالإيع نّرجيالو بتل إحتمال قاداّصلا 0 ]
 5 / ييماولا هاب اعدت |

 ظ . حوتفا لهجات تيتسيبل ٠ حدر حناوي اعتسا< | ٠
 تتلتؤ هدب هرعِب عاملا يك ناكني هدفعز ار عاقرتسم تاكد

 اال ثعذافالل لاقت ناف حوض كرز عريض لك هلزتفن دنع نملك ءاررسعلا ةايذدأ

 | معنع ناو حاضا اقل تلا لاوحابهّيشإمالا ان انهو "د اتلحؤض زان و خدتع حاف ا

 مقا لمسات 33و غاي لوح نكد حوضاركارب اكرم اما ادهانر ضع شرور ْ

 ا مسوس ٌباوهاور جلا لاكمؤت ونود ومد موج عامتجال ا زعرتانل ا اورتفف ْ

 [عاضالا نال 0 مةساتلا ةنلعاوولاو مهجتس رود صح تتم ىلا اومعرل 1

 2 (ةاوراالول ار كلْوفب + تعمق همراوسخو هجر هو هّضفو ميشلال و

 مينو ديت :ناهتيسا غو“ ٠ هننخ رافال تكاؤذانلا عشا وحرينلا
 ا نيمو اهتسال م ناقل ةزضمدا زي هزعنجيالزم زيت منج

 اروي يع حلاو فزرط داواخ مكوعر كا سالتخ اون نيتي بلا | ري لدحر وج

 اهرذ# لتلك ج تجرجلا لاك او 1 ب سلا ل اي 0

 ررفامب يود عرممو وطور هك ةعاج اعماق اكو الحاد بالجو عكتمرغل

 | هتتوكو اًيِلَوهنبانّوكو قزم كاوفْرْمَ اهشيعلع دربي واكحانم 0 قدي |
 اني لاا هيارق ندد وق هوَحتْرْنا ةداوخاو تب زعاقق لمجال را هيض |

 دارا ذؤهنفررص وعنا رن اف اتطإنو الها تلذبدتككد مه لي اضتمالو |

 ا 5 تتجه هنشلا ةنملاختو ةنعررل اب خو زكا رامعال م 0 ريس



 رت م رب تلك م م ا ا

 [كفن املا 9 اك اًضنخؤلنلا انهو *مهئاف نطانلإف كلّ هاسراوزءاذاام نال

 ازد هِيِلع واضع نك ارم 6 ذا مهنا هوعترا ذا هداكحارحزب ار بيق ديد اككأ

 هوعني نا ختمانلل ضير اس راتخلاو انقل دينا يا انج تكرت

 | هولا تاننطيف ارتّصقلا هوا ّيبج قك هزت نتملا نم ممنرفَو نرلاخجلايف هنلع نلعأ
 | تملاف“ راح آلا طم كل ذل عقب هو لنج هلل ايوا كس مهن فاكر
 ترفع توا قت هللا شا امد نيله اير
 أ اق تلؤزع داخل اى اعاني تكنجزم كحال :ةيالا يع اضف عام - 9

 | تلد حينل اهناىنفماسانزلا هّرضن كلو تكمن امن ايرط ةنبطتلخدو تخلب

 ا حااخ نع كن اذاوثزعيعشلا نك .كلو الاضلاع نعيلاعن هتدازعة لذ اهني
 َ الوم بزل لمت يداك تيم نااذقت و هدخلع افرع دبانتج تتقون |
 ْغ -يمتنمل هفحف هبرسارْكاَق : ذؤىع تللذ عامس هل ]صح اناو ةءالَصااَنكَت هتلاكوزع أ

 ١ هيصوَص اوانّتملات قيعباشلا حيانو تايب الاودي اصل نم ةْعاَع اةزعكلذائقنُو

 | فم اروهجو بنسلف قنا تال ذي هل بانك غيني ةاشمل ا بهاولاوبا خلا 5ك
 دبا ! هتبن لع غزم جاغل هيو دشن, ناصع يزعل المتاع
 | ذادشا هتناال اعؤترمكاك هند . اديعونإ يورو عراذايقيإا حتوم زةدعي لال ١

 ا | اذتهؤن مسج مشنزفإلا هكينل اجا صزمنارتشلاب ت 2 !نسسلا)لاملا |

 ثِيرَح وهو لاف: رخل وسان ناز محال هّا عام نال ابحبا حاج ةعابا كيرلا

 | مرحايدلب اهياتتبتيدات هر نش هطتيضب حرُخو ورنا تت ثلا شلع رجم |
 ١ دم ةلمحابو هيي تيد امالادي تورو اككالذ ١

 | مضر تعد طرشبالا دوعلا وهف ىف مبيد !يوضل الع هجيرالا بما ديمرطوك 0
 | الا عام زعبي يلازم يك اناكف» وق اني كيا هوت قا دّوعل اعبر مهلا نار ف اىتبلف
 ا 1 يوما كغ ميرا ذل عاملا ةغ غايه ذر تسر ريك +برمملا
 ارارمو هويضع اذ هرفزبؤمالل هيرطللا لالا عامنا يعذانمْع لاق ةباياخ ايو قم 1

 1 اعد نارْرعبإل تضلعلا +١ تضازع عرب داعب مىمنال انكم 2 بصك ناف |

 6 .نلرئمل اهلا ترهننرمللاو « قنا تاوطلا خا ذا بوطا قة

 ئ عبرات نباصو ٠.٠
 3 عاود اًهريلا د يبرعإل اكاموعرضنماا رطل ت ىِّيتنلانعباوطلا ةبوظرتحا

 | ةرسهطلا هيلا نعد مجد مشن .دخا يعطحاكو نيا هضَرْشلاب واط 0
 أ داون هددت نيرتتسل نان وع نخل دار ذ توك تضف دخن ح ]ها زعتةغاشأالا ْ
 | :طلكتاف ذلداغ :تورتعتلذب تماقواهنشلا تخيب هنرهاشا ذا هيلع كح |

 | ايلاغر ورجح ء نئاظلا عجيل 28 مكاو يلا ديبا ابناغاهيومزم

 | نايم نازتلا نيف موعرتنعواطللاةفراط وعن وتقنت يك سانا و |
 ْ | ةرهتنملاالاشئقسافَوت 5 0كم ذك نتج ناكل دقيت دو هنمذرطلغل |
 يا هاه متتمتاو 2 واذ اضاام,ضنال | |

 ناعما ختالاعف ممتي تيباؤ تبت شما ةبواذ تلخدل اق هن وسار ايتها |
 قط 5 ل مابك بج 2



 ان هنردتلذلا ا ارك وها جرام ناو يما تغزعيلعتنك اف عرشملا
 |نئمدي ب قرشا لعل اسال ذل ثعراكلال ا كري زم جاكم ار اكنال اشكر لاق جهنم ١
 يطا راكلال ادزاينلا ادد سي اناطزش ءكوتطإو جئتم كلذ اكاعز هناطيشلا لولا
 ا |يلايضز ملغ ةعربل ابرك نا !/كايافد مكالاتال ناعوت لرجالا توتو ةقيدوحا

 | هزإبزتزم متمرتبلزم مهلوس اناادجتدتفف مأ ما ةورعم هنوك درا ةاعقاظلل
 | لما هنيلعام عمر دب موج جيش ل نتوكزا ةياكر طاح نعد متنا كابو 0
 | تتّصرقو هددها روت "ماو كرمصمو كس لاو زم ةدتعلا |

 ٠ | د2 يدتسناكدكذكم طخلاب سا معيلعاحو عدا اياك خلاد يبس ٠
 | ليصل ءاومإلا جانخن كو قنا يي جحا هديل

 | ا عهدا اعتهددا بتهلاامدو نيس وسلم

 || دحاتاكدااتبا ندا دارت تاير تينا اكس ازوعاوكو خ2 مدع

 هس

 دنس

 5و نال هو ففرَم اكن ها ةنعشلذاخو ناف ريتش ال ارتع تير ضفاوم ١

 مو يمال اوبك اتتشح الف هل لوقا الو ترا ي)نعمضلخت لعادخلا تناعاإل |
 ْ دز هاشتاك :رضيمإملا دورا نعمطمتال ناهتمئكد منوم متنا اق ْ

 ْ | مددزتسساتلات :اتنال ايهاب شوال ة«ةتهاز» هدحاتتكوا هيلع تعتماكوخأ
 ا | تود هسفورتنا حت ايرون عت ديلا هد دزتب هسه تلاطالمهيلا|

 | ةعاودجال نويتسا زلال كرب بذاكو «هتمهيتينمملا قانؤعرلالاقزل ايفل عيبمج |

 | عتنتانز كداص هزت ) ب موت ان تحدت باك اسلاو ددرت مدعو دحل |

 ١ كنه نم فراخ ع كتكنااهسال مامض ل عتشن نا عجب اعل ةئاتتسا اًياطم ْ

 | اهعاتتعف اك ازم ام نال هقؤاعو وت هما ددرتلا3 رخقن ا ةاكمايع 0

 | 83 «لئه لات افازع هز ان قرؤزب اك تادجيلا هدد منج عملو رار إك نع
 ْ 2 مك تنورضانلل ديرك نع قديما فاختر لادم امرك |

 قرا هناك طاضناولذ رخل !ةضارظن اف 'نكياش هعمسا تح تحال يفتك |
 ْ | زينل نين لفن افلا نباح اعدتصخ اكو رداغم عاجلا نان تل ةومئوتت ١

 مناهل عيش كازكو هكر ةداّيجواخجلا رايز نعرساتلا عطظتشااذا حرتيتنا | ا
 ا وحلاتعنلا ةةفططل تريطكو هيلع وايضا هددّص َقنِصتد
 تيل اهات هنديات * نيدوهتتهذا |
 ؤ : نع هلا شاوسها امون 6 |

 0 دتفافدالا رمت قو طة قل هدنع تاكا نةووجاص مان ةفح

 2 عمو لكا اصر رمال شد انمزعان اج جاانهفر اسد قلاع هديتللا |
 | هتئب مفواذارتغا !ةجاد يلملم انتم هلظتع داغر انهمداراةرشعوم |
 0 هيفاء يجو ويراد تت عسوؤاداعزعركذا ال تار اف ناو .هاخوشت هوس |
 | انهتاكزفو“ م برجورخلولا نكرالو خباب كتامز قرعاف يدم ليحتل
 ما « هتنادحت ياست اق ناظا تلاها اصوصللاو قلغلا
 ١-1 حلا 2 0 رع نفع دذعاعوؤه] تموت ابك ارؤمتا 0

 دغر ات
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 | دلدصلاغفترض احوهل قف طف الا غانم نوط نايبصلاناو اجاوخإن ُبرظم ال هل لاّنَق َدشنرانا

 || .ةلكتال 5 كازو تلم ناك اارغبإب بيلا كارطرطاشلا هلام اب دضلا ركل جاو
 | هك هتعو همز تب اتختخا فرجا مامحل ف نيل قيلايل وجت دانت دنفلالاولجخ
 | ثلالااودر لفة روع هكمش طماع الافق ةقانضبب! الم هيضواز هطاشرطتبل |
 | هن اعاوز> ابنا اجاوم ميل ظرنق هلل هرادؤ اكيحاضفاذ اًضنخ نون ام هتداونلحرلا |

 | صال اعقب نباح هذهوزيش اهم دام هتناذ اما َكيِلَعهالاوقا فاد اونا ايهم مذ يربو
 | فالخا:ناك انه هناكا ذاذل كلف ال اعل شيبع طق زك ئزن هاذ كداكتا هدا انرظناذ
 ا جا لمر هيرو هكر نحتخو كانام مورس اف ميا صل اتاك نييكف مؤ شن حب صوصللا ا

 6 نع باندا هدعلا|تنو .

 | هرعت اعف معدي قاحاشياتن لاه نزك شن ذا عطب وهاك
 | تتقركامو كلب جاي ص حوش تكتف وننقل ايكركتيان الاف تتحمسإ لاغاعف |

 | ٍتونعلال تولع هند الطصملؤف اجرضنا يار اشنا كد صاج ةيئيامرلا ةناكج انت |
 | انهليلوا تلدطجرتمتةزاردته يانا كيا قطان تعارف اذاخاع
 | دوجوواو تلد دؤجر ملعرتمتخت نااما "نرسم انم كرما ولخيالل اننا انفيدنا مث امانبلا |

 | لثرا قصت نششن تكذاونزركا لافت ئيالف فتان هجن دقات ةكتكنا |
 | هتينارا ة ناحل انلخ ابهر سانم ةنءوانلا قِمَضِوَو ازا كتغزع كال ذلذفاف |

 | تلد هاكر تتش هلنح تراكل قو انمار هيو قرح كذلك
 ١١ اطلشازاف كدذإخ نما تامر هليل ةداولؤ هاصتب داحإل :لكلقزك هعح ورا |
 ا ا عامسب عصاي وازاذ الا اك سان لفن باي زف اهنمُو ارو نمناشلا ههتشفإابب ظ
 ١ مات ]يف كلذي نوعم اتنتيوسانلا ناف هقادّصا لَو هنو ةانلا ترعاها |

 | لونان ةدتك يزين غشنا لوتَو اريزال وركز عاف ضب هدا هني عطش الاف
 | ندالاناقطعر ور تلالاخدال كلل علم راكب سا اك لئن ام ارتدكد اع نبلع |
 ١ ناكبرمو طاخر اًوزؤرس نعل وت كذا حرش رب كرد هورعزلا هضاب ذا |
 ا ايينغ تاشنونلا لحلا انّه قدا النادل تلذف هع ةّرصرتخ لا لذنزط ةتاكال ظ
 | ىرنسوتلتغ ناي كلذ كل نوبإانا تيمنا حارشنداو طوع هتقذا فال كلاذزم ١

 | ع دييرف كل 3 كلف زذ مثلا اذ انك ان تانعلاف ادع دل لْؤفاَو هان ةْلَسْراَو
 | انا ساكيا نهد يؤ اسال كيب لاتغاهمؤبل تال نمو مالكا تغزم ذل انالا ناو
 ا 2 5 ا | تواشلارس|نلارش شرد د الكلك ةكنعنعبضصل اولا تب هداك ءنعرتسلا ١

 ١ تع كلذ اتاضقرافو بولا ارسل نؤمااطل ا هّيححلا نب وقرطلل ةئيئلاب |
 أوت دي , :٠ للاخ اتروسرؤللف . * :اتيلاهعتمتب تلفف قيماغلا |

 0 0 سر نيش ما شفوي نك
 | هنمال صنت دكو دال حاف قشساضل ا يطع يرض ذا اضل! ملال مانوقضح |
 ا انا ملاذ رد ارش مد من4 !ادعنال تكلا رطصا لال اواطق ملائلل لوف“ هلق |
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 مكر ٌمَحدخو' هع يمد خشن ادع بيست اظيثتلاا :هال وع 2ذااقاثيذالإل ١
 | سنان ١ك لاير ازابطعو جن يق ن ةاقيبتغتا زل ةضضاخخا نق انلوأا
 | هازل وطني «ضارغا طفل ع عطس ل يانقبإلو ى ناو نيل تتم انحا مص انعال عيش
 ساند يؤكل دكا النازعنيكد ين متن ةئوضلايا ا
 ا | تلا ةعاول خرجتكات هرح اضل نكاذيإ انيضما شدا لانني نجزم م تا لعاذأ
 | تفل داذإب الاف ئساهلاتل لا متمصزو بارجا خل سار تافمايرتانعلشمامأ
 | "ترب دلالات هومانو عشا هريبح وتب د كر سلا
 دا لوعت هناك هدامتاه حدود اشنلاو -مءازعات فرو هاعش كلّد دام 1 :تححا
 | قب ضنا :هفيرالزم دز تضدَت هدمركيالنل عضاؤنزم «تقه ندا ظلا

 ٠ هوبي نجري م تقرت حلا هاانالز تال ماظل غنا ةنال لؤي | ١

 ا
١ 
 | تاو جاطان يق محا ناؤا رض لط سلع ها رتت ارضحانسا لوطا انادل تلغؤ هيلا ةرهذ حرت ويسالع هوتنامالكتر طي ءالعز .دّرشلل ذك ذاق عون الربع

 1 | تاق جيررماو ةقاوتالت نكي 0 ل
 تلقا نال الاد هنعهول اها ثرزتعا ان داق نات تاكرسمي ال ضاز تنس تخلاقؤعا
 | نيله زف شتات شل رتل اراجنلال اهلا رتغتتااناملإ

 تمول قف تلاذ اخاو رحم هلع تنك هتدارقشتالؤقبال ةرزحت
 يي انتحال داما لوف 3 ا
 ا د هيد شل مسمايش هناك ةةادع هيي ١ ١

 وع بما + هسارماضو قلاع نرسل ١

 ظ تحج دا نارضلاب ثلعاذ متن هصقتبام هاوخ ةتضلاخا دايجاص ضعايريص |

 ْ 0000 هامزم توكوامعد ةل احنا هته ماجا نال هلرموفا الاقل مايتم اقم |

 | ةركسمر نه عام هضم هلي انف ذل إغتيال ثمل «نيتص فدل ةاكراتلا|

 | مهاجؤاك تتنكر او كالذي خا «زخاّوبإل نالت تلالاعا :هلرموق فدل مايتنلا مدع
 | ديزا تلالاعت ددّدكو تلهب ادحاإ نابل داو هسوم اننولذاه هدضورتؤح

 | دسم عكف ةشقم اور هارت وشن اة وال انام صف هرتكا از ءدنيلع
 *«تما انااا مانزل كرت اف ناتالا جاهم اع عمملسف قيال اوهاذهو ١

 ٠ قناخلا ةنعائس ويتم ةلعدون اشلا + اهمال ناكزفو»اضينرتيعرتخإ ةز تنم
 ْ ا ١ةيةرماعا د اوتعاكرح ىح ةقنال يس «باوزالاةسليسؤمدخا

 عدت الاف عزفولازء اقوختالذل ةهازكا ديلعو شد باو فتم ١
 : ”س_ٌريملاخا ا بذ كدربلاو 6 از شن ا ١

 5 تع القت هللا معنا امرا . 1

 كيلو تقلع بؤنل ونعلم مة لاخلانال اومرماا ةللظلل و دايعةلف |
 | م ممتنع منها نيل لاس نسايم رمس ابار دانا انَيِباَو مزعإولا |
 ْ مهاب اذا مي دورين لم ونجد لطع ايلا بسال الام نددخ نخيابو توزن وخلا |
 |[ تينت سانا نولي التل طالواامات «مدم اَهويلطْفلا مراغلل كلث |
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 نحاول انلشم تيل نسحب نونوك
 ار قالي ناله ايئش تاناةوخ لبان غ:اتين نَح نكت لؤلؤانمال اح ٌْ

 ولث ةرسكتلل تئرشاغ أ انردع5 ذاّيعلتال هنموشن جواد ِهصْرمْلاَح انلظنيغ ملاذا |

 | كيسا نكرلاذ الوم هن عمن إضر فاشل هاما ناك "هاذ لا بق ايجت عر ولا |

 | قزوز هيي مال زانق ذاك ان قالا هسا ثيعوغاد يسن رةربش ظ
 ا | وشو هاش طرز وضمان «ةرائؤلاوا هذاك زنو ةتطاتلب انك وارسال

 ا | تءاش اجدد نٍتيخاضج ناكل ذره تنال وصح نكي اعز ما تدلط

 | كلذب هانا تلو هآشابلل ةنيححلا راتهط كلذي ضمور يتلا ةزكي هتازإبز لع مااَغ

 ْ ٠ داشعنعال قرإبذ لص نكدااَح نكاد وعمر اًضود اهلا ةرك٠ كا ةقناذ ْ

 ضن ميريل 0سم
 | قت اكيطإ انا ءاشانلا هاوادمو هاشابلا نبذ عملوا هاف با

 7 فتنإنر و 8ابع فر اهنؤلوت لاصمريظنة لانا |

 ..0. 5ع

 ا 8 :زايرلعولظمدكج زاك زعم ندا هشام لغ كن 1 ا
 ا | تاو مديعاتنوج ةاصجخو رخل نيني هيئيدان نكي تلقو ءاتناملانللذ |

 | مولظمو ةعافشا ب نس ريض اذؤ هتهاركو انمي ا رزم هرميظا اه :ىناتصنا |

 |ةحاح نبل اهتهتادانافالاو 02052 00 ّْ

 ا <تنيلاخلا تتمسرملاف ٠٠ ايامنا ةاواالوض مخ ادنع ١
 ٠ ١ ءدعوب الات دا خلا ته .

 ا ١ ختننا هلاوتو و ةماعلا ز 0 هدهد ضمانا حايتضالا نددركحمل قاوانم | ْ

 نطو نعت صلخلالا كلتا دايعل وشد ل) دامو ههتصائرلاو ةرّهاجلا ماتقم طولا ةادح |

 م هجبالا داييالا نافل اك هندان ندد ناخد الرعد اهنعال اوا ءاوسلليملا |

 ف ةءاودداكع 1م ظلام تَداخِجاَقُن هند عد انعال ايان طإتلنعيزهتنيؤتسالا | ١

 | تلؤلثم ِةِمواَقَت هنداملا نكلال انهو اهر هداف اهريجَو ةينو ةالا شل ملا هيلع

 1 نفك جزم نازبمو نادل انهمل يذلا جنم كو داخل دن جام ذو |
 ا | د25 صرماذا تعا قت دكا حاسم لياعضازنعالا ايلا ةردا طلو كلاناف ١
 اطعام وعلا نحت وكنا مهد نمير لع تدذؤ مهنا هز دوجب لو حمم |

 ْ ىالافلا خيشتلا ةنر دو هل ندافا نرخ هن يقي اه هنداو لعن نا كب و هلدالانم |

 سون كح هدر نتا قل ال و هضم هدر يدب هلغنفب بوح هج ةنشازكاذك 0 ١
 |تكناوو هب دهاشمزع كباغ كك و نيدغسب كلم هنيِلع ةفعش ا ها ا

 تعا ا طا دئتن موه ادعت تش انو

 ه دازنغ طرز زم ياخ هي برو اانا لن سادات
 ١ ١ وصال تر هتددجلاو ٠ + ىلاَقد شا تود اخي

 1 عيلان شامان . أ م
 نما ذو هدفت |مةقاداوؤ اهزوتدويداخووخسمز واننا جيم يربسص ظ
 ا هلل نضال معيلعال لولا اذ جي هد تلم عام ةزؤس وصول ماسب دوحول ناب

1 
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 6 هس ادد 3 جودا وعام قش للناهيت سوح شل ناكنانا وسع إيرخاشلا
 | رجب كا. مداذملاوا طارللاف لاح مات دن ومخ املا حوع بلظلا: ةماتتسا بلكت ١
 د دن و د١ اهنَنَستيِف هنجنبإلا جحر الو خنفر هات كال جوك عامحوع |
 | ياو هن ةنانةتتسا نعت همم م هقياَعللا - سم علا

 || اقوانما ماراجرمأي 22000 هرورام هنيعر مييسشفيإ ظن هنباعم |
 ١١ الادا دزنال مدع ةيماتتتتما كا هس داك للاخت هللا عم جوج ا عوش هتاهد مدل 1

 ْ ١ هيويوبخج دره ةنا نظَو انؤلطَف ماك ا اصئازن اهنر و ههعن لوط اذ ارمف ١١
 | لمان هد هت جوخماوعبتالز زج لكن جواد اماذ ام هنال عصب التل ذو امم

 لاو يلد متناصعال لا وتمت هنا خل ضب اعز ل بيطتعلاناكدفو « هدو زتل ف |
 ٍْ أ نم قيايو اطر دنس وحر ذ دو داخد يد اح نفاخ تال ذ قرعاف ١

 ْ 93 العا او اذن ة اضع جزف هاش إب مربع درا نع ا ظيزع عرج خإو م ةعاظ نال ا
 ا 0 هرعت نري ادنع نزلا كلذ ةظع تير تت هو طخ صو قتلا افابالاؤروشنلا ١

 | تسيب جواه! الكر لفعا .ترككزم ةئهاخع تت اكاميظع جن ذل تاكتاقأ
 ا م ٠ هلي إاخن هزل" ةز تلوم ةزخ ا فرعر اهلل صوم و درتعلا قاباَو حولا ةتئاخرعا

 | كافيالوخرامد ةعترطيي اضقلا "ةكق انس ةرثك ايلوالا هنت قل اخت ؤتتجنملفعا |
 | هكلتس ةخفذ تتاكدكو هاعو اج اخث هندازك لتقل اد ةيطملا ةئاصدخلا

 ْ ٍناطالاناق عير تيس جور يوزحلا 2 يرّدبساءجوارو هدا عر صاو ع |
 | ةببسيهلا فذ هنبارَو رستم وزال ع ناخب تركيب لان اهتسعئر رس وزد

 ٠ نوت ذحاو ذيب امم تاؤنلانظ ا امس نونو عببسعاةنبا عملا هويرعاوطلإلع
 ظ . يح هروص اهمال اممالوتضنمرطلا اتيفلط هلل قيننل لطب اكو كابا نيحطص؛ ا

 8 ومالا هنهناف اكل 4غ كل ةريعو هراّو هدمعو هةنجوزب تيما لل عَ :هتعمتو أ

 ْ *«حتمناضا هما ل ناو هنكك هافانا 0. بط هنااا «زبانب تنال ١

 | هيض نم ومات 5 نادل شنالو هنت لم يلع نفرتركد امهنقر هركد نهاظةي:
 ١ وهسمم سلا ينراع خد دارا هزيل اَحُن هند انعل منغ روض لاقت قحلاتافهيلظؤ |

 ا ّث اهماوازمت و د١ نمو احن هدا مو ؛نرانإ نجل هش ا

 نالت رنيريللو «اةلاماخاو تلاخلاّيهانغ هنيعرذ تجوخاؤلا هدف مول اهاو |

 منان هلدارتهلا انعو .

 | دهان نما مغام حسان تالا اج رز لسور تخل ]
 تتضممماذا جمل خفن تاكا داشم تن تس اجو داخل ايل اطاضتل نعت غانا |
 | اهبيع جقزناول حوانلاللا تخجحاَو اهضرصلاظناو ”تاسحالا الا ناصحلااَحَِمو |
 ادا تليانلسلا كنا . تتح اواتوسعتوايتسح نيجمرماهِلم تالدب تدلل | ْ
 1 هد اوغاٌصاّيق كل ذك اهنوّسوا تجوز انش تسقاكي هزيل انا نكمل |

 ادم اانّعتم عّتصا ريع يلا هتداؤلم كيلو هدانا "فظن نجاد ةليوفا

 ظ امعيذل حريص نطامعمو تضَرم اذار هتاف انهاص)عزمإ فن لات" ءتتضم |
 اابج كانون اكلساكتليبلا هلجإ هرمهساو تكبح هني هَتنعاَدُ نيف |
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 2215-2 2 2 .٠ عسا بالا

 ا

 حو ع م“

 اتسالذ



 2 ان وللا نسل طل تخل تن3753 1736

 َمْحايحْناك اذا هرلاول هتيطعات نايف يل خت ف ناك كلذ تزد اكيدسز دلل ناكتا امال: أ

 ١ حيل جب: هلاقرمالا انه اهو هرم ة:يمعودماولو بعالي قدبلخرو نا دنكيالَ هننال | ١

 ا بيصااط ا كالا اولا ننقو هدم اتحرا مهللالَوْيَيَو نوم مْىَعسَو هيزعوعيد لب هيدر

 ا حفلا نصي ض مو اهي مؤ هوز عرب نخل ءانر رفا تحن بيربرلاالو |
 ' دجاج ل نمويجلف تضّماذا ابدع

 ا ب تبنت هوجو ةظطإل صارخ ب ع عدتسن اكو لِّللا لوط هلدعر سلال ن

 ا كصحيانؤخكل هزم اًهاغا الد 2 هاه زمر نافل حريص العا

 | ببعاال هسارجانال وب 5 الشم ذاموطن اهنئرتو معلب خفق تنوثنا داهييمرت |

 | مسح ءهوحرم ناانؤختا رباع كل وج ناكو هتنزطحلا الو اينالا الاب
 | دات دوم لف هيل عرانلا نجيم هدا نمر طا: كون ذاكد تلذيءتينرث طنش |

 انلكنا 1 ءانانيإل ايف تكلدّوهنّرفْفد مولد 3لداعد يعمل سا هيرشي

 2م يا هراقررهحا يددتساد ع تول 03ج ماحهلإَصح ١

 م هوطبرادصو د هيلع برو خترملا ىلا هد جرخو دا قب ىدرايس لخافوب |

 انكدلَيلا ]إذ كمهلتخ هلتضق ءامدل ننح ماقوتيخامزي نينو ميك نم هتهينو

 تخت اكاشام ادعاء ىرتسؤ تيدؤ لان عاتتنع

 0 ايرحؤوت ذا قْخَو قوعوخ هدوخل ناال اي قعَسُو مف قلن مقاخ ة نعد علمت ْ

 كانا ناتنالا نبدي بلك نحو انهن كاذاف قدمنا ههتملا مو ١

 "- بدال ابو هسزيلو ٠ جنزغاد كلذ )عاناهاسايل هلععو دهلاكايلا

 1 و هيو اعتددد ميغا اذدغو 1

 ْ يل 7 اهيا ليجا زيوت هلك افوخا بنمو ةرغتتلك رشه ءتبنججلل اب ةزاذطاوصارك ١
 ْ دوجخلا]كسناقو ءامل نق 'قاطيشلاناكالا هم اهتيكيو هنينيوتيبل# :ارسإبإخيلَخِاَم ا

 | نال و تداهم هواريعاك ن ةطدرتخرععصخو ناجح زيود د ايا رارصملاصس افلا ودا |

 متن لاو فاني جلا ومالا ناق نمت عاشمالا تسادام بغا لاتن قوبل ليم دخل |
 0 2 255 زنا تامل [ذل ل ضرج مهرمالا تائميشلا عوز ناو تلكملك يطاخحق ان ا

 يجر مؤكد اره داسجلا ١ سوم ينل تتساذ ةيررجا لكنا مرد

 «ترّخالا: انهنارقسلا عي شكم كل كو« 5 انمي تورو كلوت 0

 ظ يتملكد وحج جرود ان هتورلو ىلا املْشْلَي جاي مريألا هتراطل لوطن هربعو |
 ْ مر اباهاجج مد ةلكيعإ رض تدذوي لم منت خيم ياي طملا ْ

 ١١ تلل ذعار ا ٌوتّصعل ارش نمد عهدا ضني يرزرولركت هاكر سناكذتو |

 امهضر اوما ناكل كع ني حبس رماها دهااب فراح يشار مافات ا و 0
 نطمبؤئعتارد عصن هارهاؤ هاَيْنِداَو ةيوصابعان حاّصماب ناك مجول نازضلاز هىثبل ْ

 طاش وع مازن منان لباب تاكواد دل لانففلءاكب هامل ناناغ هتيجا |
 | امعيساورو حشد ملفات هناشلا هزل مابا حالا تلرب خشن ايبرو هديش ْ

 اذ قيفنطا نمانلعحيرهداف هب هفاضتاك ماما اص اخ دنع جاضلاب ايو ةدر حم ا
 | لاقت اطاخنقو «نئمادللا نيما اسنونغه ماتزال اف د كال ةؤهاظلانعلتما



 |ةصم يل ماع ا تاقز نر اكل ود مزع هاف 0 ا

 ئنحؤ انه زاكاذان نسبئاقز ؟ ك«واشل رئبط ادكل ذ باج دارو نم نعول اًساف اعاننم نهزتلاساذاو
 نم رميا دسم عيا بؤر نا نع عري تركت ةمال سا نلار بخ
 ١ كدالهاول مجثد دحلا 2 هكنار دنكو ولا نايف رسول عنا سل ضب اعدقو «نِيلاةفز

 ١ 0 دز رنر اك © يعاشملاز :ءاه ديس املج واطلا دو نس عم يرشد

 8 : وفات هندانماسعو ا

 ا ايما نركيرموسانلائاغد مدحوان امهات ىباَد و اىجدذ ٠ع ةالَسلازعتلذ نابؤتز اهم مدع

 مه ناكن ا انمبال هما امممعملا تاما اها حسواعو: اضل نورظن: نورئيضو ةاثما

 / الّضيازاّبلا“ ةركبز ةزخاإع الضالع اننا ع ورنا نإوحال عمل خفق دوو هداتبلا قوس

 دام عزمت ضيا جربت ونت ذدا تسي داميلعةاعرلاليتن معبلاغر اسفرت
 | ماما ورحت 5 الاصل اووئمتواوملك نزلا ذ ةعازطلااو ههالاصلل و ةءضح روصح |

 || رحاتني نال سات كار اتصرتت ذلجل ابد ءاعيرإ اف بلح رضححلو ةكطاض ةين عرتمرل ١
 | ةانلل هراهرجلل لا لوميث كل تدهن ومص انى ناتنملا :ةفدلخمز انكر ضيغم ةزك ١

 | ىلا تادؤرةت مك حاضلا نوت هنتلاشت ارحل الْوبنم اكزككدذزلاوا |
 متع ةالضلل ادخل نوعدبال او اكو ده احلا ؤم ان اتعلخخن مو هو تفماو كترتحيزف ١
 مالي تعسر امتيسالا نانا قلن نوح هكيرتكم غارنمل الغادر شيد حتما ْ

 ١ الا لع اغ تحاوراهنملا ركز موسانلا اوعنن ناخب كاباف نيولوك ىةراكتلا كلذ
 |١ جي شايل دولا ةةبعات ري ريال موب مزتزاةل ناك اندلشملاقذادخت ١
 ْ 00 هذاا لدوعبي جس إل لا نك ناروعمد «تيبلا كلو ةءاشلا ا

 ] يروق نو اخ هتدزمتغ نعي :نيلسااتتمفرملاو ١
 ا 57 0055000 تامحزم افلح دا تالين نياكي ةنزتج ْ
 ٍْ رن و نرش اَنمَوداَجعَو معو اَوعفر» دار صنفان امارتيكت تول ١
 | لد هامش اتيحوتخ خفت تال كلازاذاو اًهبزالا ةلخ مس هاجم احا د تغ ]واف ا
 ورع :نيبرر تاكسي نوال قديما اكوطنبَمبَو تداعفت اهناك عبر خامل ٍ

 6 ا ب نإبرتخل ةزانو هلل ةريضرسحاداكاال

 | ةداولومت اولونينو اداب كلؤد :هتالعهمتج طنطا قو و قلخلازم ماحتلل غرس

 وهنأ زان تاكهْيش تاخدؤتاا نان اإَد ناار هرارهالا 3

 ءداوعاو نارتو تجرم كانا واقاهناو :هتال :فاتسم ككل تانبعت او
 فرص ناو الكحل ىلا كاد دز ةدج تمن دوت اق مىلعلزنبو تاَصِنِش عارم

 || هطمعتنت 5 قاخارو عيرع محلا ةنزشلا نم هلع اتت هتلاؤليخاخيةكيإر
 | م ا! هب تقزل ناتو م دك ومالا جملا ذايب ليصل اهي اكو ادا
 ْ م ارغانياتنقنجت متجري ماكل دعا هاوس مند اك اهوار ص انشا

 | لعب زاب زن نيو ع واعلا هاثننان كلل ذاع لة فز عشار كتان ةكصطا

 | رعت دك اذاني يورطم ركز مخل فز هتبارامرشمالا| دهو هداع تلزم |

 اردالاحلانسلا رمال كلذ 131 1-لا قعاعم بيجو ا عاجمال ا« لاتنم |

 0 و ل ا 2 ري يا ا ا 1 2 ا

 ا

 مو و“ رج جر حي

 عج عج جس

0 



 5 كلا ةذاكلف زكا ةزهرارحارع ةز اك الفاتحلاكينفو ههاك دابر وص شرم لونج 1

 دحام انال ذزا كلهن نننا تنكسز جزمالا رح امازعألالانقف ككزاخؤ نكشن الق اه ا

 دام ديل لازعيرتج تسل اناف ةثاتزلازم ارثاك نامرلامّر تن دكدرفلا دانا اكيد
 ادلسا ع مريخ هفييحغوا هعدرإ ضمت واير هلت نما عيبنل يبات هتدا!تدونم جراوايجأ

 تاتا /دخ نابرتعلا ها ينل ل يقسم ةدالالا نيبال خفت نا عارمالا عوج ار وصي ١
 3 3 انو هرتعالد موجع الف ه مايا حبس ةدمز ةانغم را ةزانؤ هايد حزم كوسا

 ا ةيارولجز : ضال ذاروتلال ذم ثاحلارييص وخل ننو مسصَو ميعلخي

 | هربوا ههملتنا لونين هنذانا اهينوص“ حايشا جب خاب اارثركو ةباجبا اذ نوما
 ا ا يهمل فاو سلا ىنانبال نيم مومدلدع دارين لانش هلك ١ ١

 | ةقبح ةبعزارعر باظحخلنإ منا مذاقندانو «مددك ثبجن اش ذم اذن تبيح ممل 1
 ا تؤم الو نك كتجبال نارك اال ل5 نيل لاب ليمان اك عاج ير تلا تاّيتسنا

 الو طع كيل ايفل ماكزمزنلل انعُو نون تيجو ناكل ف اابلا كلذ فتن ؤح

 0000 0 تت وعل تحض ا ١

 ا

 ا نوع وسمو نئاذا دامتولا 0

 أ او احلا عللي برك اطاجلا_عذ ف انوال المر ظنا لغان كابن ادن هسخإبريركم
 ١ بساط رين رعود ازم هج نخلة ١ تاخد ءاشران عرب زولاذ'نوكثيب ةنماقلل |

 ْ رع او نعم هرذلا هحشيتخ ماناال ومر !/قلكأال مايا ةنعليس هعمل

 ٠ اشعل اوكتبرماندا عم تشل علطترل يذلا مالا ةلافؤعلوزئراص شجن لب ينم ١
 نم ثاذت انتةيلاع هناي هلو ين هاعا مر تدعو ال ملك مولع يذنالا تاكا مرد ١

 أ كاز هدعرز ايي نك هقّرَو يدع ييشحاب اي اييضرعناك يذلا جشلادالنل تسرد 0
 ْ نم عتب هنيلا هجؤنلانم يرو ترطسن 0 تضم وملاك ل دز نعاس طفلا امان الأتو تاذ ْ

 أتوا داخلة نارا رز موي كاخ حباتملا ةلئللغ م ها يايتتتملا انياب ْ

 || تباكمالا ماتهتتسال ايد غول انو فاقزلاو تنئبلاو ةشردللاورامؤح نوصل |
 | لتتؤ هنف تنزيل ات قلل كتم عباس كرته انهار كين نال تام |
 ْ اهتحمانا تطششبو : هاا تاط وعز ؤفرتفساث؟ ماده ناعاجبرتا منماّمورتمالب ْ

 ١ وعون افي سازم (تغو: نمله ترده نجلا: |

 ْ هنا داعم ناكو كل ذ هنعاجت دج تح انشو'زبا دلو هع تاهل از منع ْ

 ْ ضي دي نوت +! تدطع ذب ده ذا لت انكر تال دج اهون تكن كلذ ل ْ
 ْ حض ذاو ناو ةرحا هيلع خا > يا د لزب زم نب تاتساؤنال كل ددمدإ عن هتدا ه ان

 | نهلاع اتالتأيحاضرا دعاه اذانيباد ضإلاة ثم انتل كلذ ناديا وم رَسِلف املا

 ا ل تاك اهل كرما ام نيذالولو ةزعدالم داي ناث حاف هدافنغعال ال لاضادها انما

 العدا دا الاف هزم الاضفو امد باحات قدللن نارزوس# اكعلاص يس

 سلو ةاعرمجل هما هنن جطارشعركتعااوماقإإ ل ترانقد أ اينرااؤارجاحالذ |



 22111111111101 قاس اطلس 2111111111 1 1 11 : دوما نا الكل ل

 ٠ هنباتكيم 6 ةنفرنجت واف عيت تن انتل هقرنإ اذن :نين مدن نمسادأ |
 50 لاك تسناكمد :اياقلنا هاضشف هتيرلؤلا كلذ ةلمف تلخرو همينملا مكي |
 | ير ةزم ةالول ضب الل تمداو :دازكمي قاضي هاب اقف تغير لوركا 1ْ
 أدبي انزل تن زدت هل انيطظ نكن اتلادشعانا لصالون هلكاف ند دْمالاَم |
 اننا اليو نينجا هولا ايي تجادل ماغي انصر عيصاخيي دل راو نافغ ||
 أ كاين *هئانزرّون ردو اناسواغلالكأت اى مايد انعقد تو وعد هنا لاو ةلحزعلاّلا تدخلاغا

 ١ لذ خرجا اء فها تنادن :مكرنإلو تاكناؤال ام نب صد ضادح طخ نام انآ | 1

 | ؟تنيلات تر سنو ترتقي
 ْ 1 يغب اغا ةتنارمكنا اعد 2

 0 امعدعال يي دايعدؤفرلب زيا رغاصال امرباكالاةزئلوتشا نك ةزدبواإ اوبنح ةرثك
 ١ مم يف ضان ام انوحت تو تل نع ماجا افرإك اها انما ارارتم "يرمنرم ايمييعوشلا
 ْ هامور ايي هزَمتزنر امد كايت طنوس وسلا اوم َّنَْح ةهاينؤلا ١|
 ١ | لعاب ل ةعضع | لوضتو انامز و هتفد ور اشم يئارتل دعايرتس درت عترصم] خا ا
 ا | ةرابزاّماو اصب تمد تناو حاصلا كرش هدانفسعال ايتام كلريبا ناله يف اميل اموت ْ

 ١ يك ديتعنانذوتتم نائوكذ ام توزعاوا هوني لعام ةلولحت ابل اشف ةةاعرعاالا ||
 ا | مدح رم اهرو؟ يلا او ددزن اكمعيلاد دنلا ' جن مضاكان نارزئاالن نروعزب كا انااهل

 ادداو امون عطفالو هي كيدي ضرس ال تكايات ل هتف «توعيخ ف ادام ةرعازق ا

 | عصالو ةثافاكاناال اقيمت ايا زو "ومب ف رجلا و ةرم يدع تضم اى ْ

 | راكم ااسضا ليال نيل تاغ تاكو «تلذ دام حؤيل ةماض ذيج قو داغ |
 | هملا كراضرإلول «نتععدان ضان هش عاف حلاضلادامل ءامل اًصلازال وينو هتصم

 ْ "عكا د ىف ىترتاةتمِلعَمل تاوككن ا الر جازم هتضت ذود إما تلال انا

 | ةضرعكل هما عار ضم اذا كاداع نمرون دان ةلولعّس مول [سانلا هدايعن وت هج ْ
 ٍْ اهمال كل تتركدامْنإف فص قون كا اكو بتلاَو تا جمهتع كعلم اعرظ ا

 0 | كْضعِإلَحا منال وتم صال يعي دتصن اكد ةجاَح ارم خت هنثإز ارواوسقبؤ هير
 ا م - ١
 1 هج جالا تترك مزعل 5 ىلاَعّتهنن اصل اخَداَدوَعَب هناقءارتشلاب تلعذاالا | ْ

0 1 

 ا 1

 ا ١
1 1 

| 

 ْ ثانادل اذنه شيلد عاين ؤحلاو هتتحاس ةينل ارمالاعالا منع ةَمْداَسلاف ناّمزلا اع
 | رس ؤيات١اهريعو ةزايالاو ةدايجلا نم هدول عن هتدا كرما ام عيب ل ومب نحمر
 ١ ساشن»ن تدلصمز مصيزتد ل عاؤف هكزنقال او ةكلاص ةييدورا تدي اهب | ْ

 ا جدرخ كلذو ةذلاص ةيقدي و هله مز نزعت هداؤع غتر خاضت د امرت ١

 يعزم نايم نؤيظيؤ د اكد تضم توما فضا ديا ةنهير شل ا
 ٠ و بتر اهلا برهم او * ءل مايشلا | ٠

 ا 9 يب هداج عمن اغيدسلت "بدا 0 0
 ١ هتلف منال :نطاييلاو ةزئهاطل اييراوحزم ةعر الكل :اتيمكاعاكت 1

 ١ ركتلاوايلاقن تاكا يصاحماوأ تاعاطلان هذيلا تالق ارامل كلاؤ ةخراع |
 هك اكد هان, اهجوفول ةدخنس واهم ضرع يلا !:فايلاز» ءاهع قرض امي دكشااك|
 مدلل



 | كل ناف دال انحاز وتنمو يع عدس لون ايما اعراس قالحا لزم كلذأ
 | ضحت ةرسؤ انفو هاهو الهنا ةنغ اور ناو :اع هيلع خن هله مهنا امرزق رتل قرع
 | ثعلل هنهزيإ نع نححا نوما اًصن تو نام امن ةين ناكال ةئبسنلاب دل اعؤتض اوك
 ٠ كف هنت هي يل ا سا ْ
 | معهلاقن كشفت كذيب نما تناامادل تلفن رم لافذ ةةارطإعع ماتش امادل |
 | و ةهنيلعشإإ سالو هسر لافرق هل تلعن عن لاند تامر رم داخل ام اهل تاق ||

 1 اهرساءاسدا هل ت :حاعغاكم هموي توت هرنع هىح وام دبر .رسيؤ انما صارم ْ

 | زال هويت تبدو ادعي واس كاجو ريا ةسايعزال قو

 1 داس اهجلايلا هخلس مرتع سا يان مالكا انهم عمت تالق ىرنارا دّوراحو مداخو | ا

 1ْ ١ ده حيا مث ةنصارتمال زم هني مامر م
 | كلر ههريجا ال ذل كش ا موش! كل نمو ل ىقت نيرا اعنو تعالو يصل تازم ١
 ا اكتمل ايعابلايااواراةافهاقر ات عملا تبرع لكدّمانا

 ْ 0 لوحتي اسال ةلمصمالا جاتا كب نم اًحاذاوشل ويلا مصار عبتسسااكرتو هةئخدلا زم ْ

 ١ ةقاقفتساعم ابان ارم هنعديَرَص اهلك هتااكتيبا ومال عيج عواجي نان اهلا
 ١ اعل اوارمالاَو اّدلاَسلانم هتعوْنداَضرَص مرار تملا ظنا داداَنملْومَتَو تهدر لعادل 0

 | باشانف ارباح عينج ناتنش ايار طةيل ل يخويلاولا بي لوح عبط يلف ميارخلاو
 1 5 ترجح اماهرطترعلاوا مالا نبيل تيتا هنع هدر يزال هند الجي هرثع ١
 قفا اًملي)<ال ام اًَعامددوز نوت ارث تاحارخلا عّولطت شطل'تددال تتئتتسا

 همالك الا جار عر دعت هيحاصر ضال هفقشنو هيه] اقرأ أ عواطوا حاشا ومنا

 ١ لجامع ٠ ةفاظل اكرام هبةاكالا واطزم زيلا قنا م < سانل ا ضارعأ ذي ١
 انه اورككا ٍدحو نرإَضلنا مز ياو مما دولا لشملازه عملا تناخ 0 نساك مل |

 ١ عورملاو هتيذلكال ا عواطزم 0 500 دابا ةرارخ القداب كنغر ظ
 ١ ناتنالالتاعّتيف 2 0 د هلجينألام ةنرش يب هيف[ زر لهادي
 ١ اندلاع هناك تيك لقي انهعهندا ترصاسو الك ئاضعاف ا
 ترمئاذا اهختاك فلا ةنارماعمهلاكتركه تهين حرصا ووتلاراضو هئدهلتنا ْ

 ٌْ ادم وول ايها فعلا هع بح هو

 زا طوس لوط دكدت ولا كر تدل
 يلادحإ]ضياظؤوان اهكراليل هريدؤ نيزس حرتشم ادع نابرتج هنإوخ اهلخادوا
 لتعلم انتطسرتتو قرنا ف اجيدلف تول اتش هتطانيلا مييازحلاعللذ ذاواكع ١

 1 هلاكرع اند سؤ عضم معو«: اعل امر هني ىللاد ءانيحلف هترغا دم علا ةيعلاف كلذ ١
 و الخالا >الاو هر أ 5 ١ 2 01 51 هج ؟ نأ

 تح

 م

 ا

 ١ : ظ ” نيقولات او لوفاق“ : ١
 00 حبسا تنم مارس ا

 ْ ك0 |

 ادق 5 91 ةةقرحاماطعا ناتنخَء فز ةنوشنلالا 0-0-0 ةدامح |

 اوكا ضيرتس .خارل المك لساجلا اهلا عا وتتتسو اكمام .اكمنغنا عَو|
 رت 2 اا وك 2



 5 ادادعبرب 1 0 اج 0 5 اني 0

 يقلي اناوكل ذم 5 هتتتع ناؤيزعااناو كله )إن طقدخا ةفز ةمسوَسا |

 ل اكمل مارا هيفانإل كل ذلشيل طن نعي نادت: انهيخف يقمءياعابقل |
 امينا ايدام نكداتشال اتضزعتال35 ثقتاكاحشل !صاخّومامافاقزلاناف ١
 ا اًهاتييروماوأ دسافت تل داما يح ّصلاو ادعلا ةوعدؤتد كل دياب مضت ١

 ا ,دحاف ملول اورو ا اريحلاتلاو لعل اد مدع: كلاش ب م ا
 ا "كاع هبال هنيوسل امو . ةيلاغلا تيفو |
 | *اكتلاخنلاال هرم اسال !نيرتحل انج حاول ع ديرلل متل انس نإ كص ناشي ةدعأ
 أ ترم ةنشلا رص ١
 لعمنمازق سر هنيلعهنه ايس عد اضل نؤكا نرش /هاظوكراغل لاماكناكوله نام ١
 ١ طيش: ناوعنتمفحلا عاجل تاحوتشلاو نوال شلات زفو لجن هتنيرش |
 5 نحب اء فان ناكر ا ةائيرش ا ارجاظزع طش نزع وكيل نالماكلا ١

 0 هدزرع هلظنل انه رنا نكما امال فالخرم جورحلا ع كتلط ابدا طيسو ملل |
 ١ اىتِيال هتيطةنصوسدم كو شال اولا عت جد انرع همؤو هلمانن | ١
 | نيتس تكلا وج هدومإ تن دنم زم نفد نيننس هل املاح هىضو هناف تاكل اب انك 2

 ١ 5 0 ل هلاقام هير ا

 مور لتهبال نادار نم ع 2 هيفرتتيا علا ا

 ١ داعم طساك لالالا ان اجنؤل اك ةذهاظم الا 0-6 0 1
 ا هسشلاد 00 ان 7 الفني دا م ا يجاوب مهراشإ 4 نك

١ 

 ١ الكيت ددصإو تما صل ميشا ناطواب ٍ(
 | دكا اخ ظتازم هتدرذو رمكلا لاي دوزفام ماوصل اهموطِتؤلا الكا |

 ْ وز هيلا ينقل اكهحلل بانيت كون يخنق «نوشلل ص

 ال تاناينباطتقو نازك مف غطاس قجؤلامنإبو لوقف يف
 ومن كسلا ناكز»ذ اح براؤقو ءزاغملا ذاب َح كابي طزفو ههاز

 | ىلاهت هنداّن اك ماوهلاتعم اكمال ”تروغ .ال باقملذل زوجي .كتلذزتمو هكلذ |

 | ايندااؤ هاتنتدد ريع ع هارشال و لوف تدرالن تقلا انتهل اق ناو اخت اك ةج
 | ددصلالماعجانذو طل تعنت الكف ثالاطالاق وتلا تتنلطانقدلاخلق |
 نحو هتاجنبا ضف دقن هند انخبف ناكا اوت 0 هييبرشلاهب ورب نفالط لكس يع 1

 | خشلاناكت ؛هّيبدؤتح ١ 2و ال اغن هنفجو حوشلا قاطا املؤدئىرجشالا نستملاو 1
 | ا عونسمل داكن عتشال نذل هده درك اَمْو هاتغنم َعَساَمَو هاًستفلطا هتيدوح

 تداهّسصاّمد ريماميذاق ايلاركواضاتفلا لاف قرنا ههالطاؤ نادال ادربوح ١

 | تؤ يشم طناف هاتوا هنو عنتيات تهد نأ هجاّيظن عشماو |

 -ه

 يي بسم

 هايدد2ر



 ا | ارظعموبق الطالك طعنات قف هز ةحابالو عنج هي 0 هيلصالا 'ءارملال هانز
 1 نا ةةعانفلا كا زهرا اغلا يجب اولاغنو ةنيطمانا كلذ وع ساهمت ىلامتمتنانخ عج |

 ا ماغن هان ةحئلطذادل ن وجذاف يعمي اروح هذا عونا امنيتي قرطبأل ناكريلك | 2

 ل اييفاَقكمتدالعةذ اطانو 4ءال امج مه ناازطج عرش نادالاو تيد 15 رك هملاود در زامالا |

 | هنرتف ]بلدات نيرا دات طوف ةاَنضَن ايم كوخب ايمو يات شد ابنا يوطاورتكتو | ْش
 ا | مف قطان درر كاف ناد اذ تش مدرب هلكو تالاؤخت :لئاتل اليل دينى ١
 | انضاميإن عرج او تيكر عزهت ورم وصوم كن هناق فرعا ةتضوتإلزمإل |

 ١ للغات جوع جوست ل نفباخ اورازةتتسنالا هم اميل انارب ترع دهمان ف موف ١ 'ز
 ّْ تالغن تيرا كلا سيلا نير لزإب تنرك تانتملا تبان )وات بوجود لع قيل لا جانو | ا

 | جاهلا ديتولالع اولا وان اوعسش هعمشملا نونو ةنيياكلا تالف ا
 | ساتلل لاق و هته احر دازتقرتللا ا عناكم تعجن اخ ةَسييكتلاَو يشمل نما هن ٍإ

 ْ طولك لح ةنومرسل )حاز :ّمَو ازهر تمت زنكي اًينرالاعتلا 6 نعل لزب لقي ١

 | تحو تافضلاتايالا جا وجو تدر اذاث لؤتعلا ليال هاشم ةباطكاي نوجرر |

 اد اًصنإل اي مااياورتتعاف واخت هلؤتلورحتل »ملا نسبا ختادنع جاما هولا ان ذخالا |

 | ةقهاناَيفستْهَدَ هزتحانوعنتيتل زلات نوع نزلا عدابعرخنم لاقت هلوْسِلَو |

 ١ | ءنجدن وهجر نايك زعستبت هثيكَتلاَو هنن حرطي هدا! ارجعي ئازوالاو 1 ١

 ١ | اصووييل هارَو اقاتلاو زان قل لع مهتم قااطا اعرشت غنيم امدلقاشلا |
 ١ كل ذوو آلا زنك اودتهر دعدؤءاّمساو اهرسو ةديلد يبل ئبيننه او: ننزل ١ ١
 | ةرزخم هانائوه نمو يوهازع انا مظجلوتمل اع ةذ ١3 دارااغاحير زوال كلذك د

 ّ 1 يعم ١و ىاترتصمي اصاب قياذحلا تجنن م تجلوفو انرت انللخ

 ند انكصاو طعوس تااسنفو هةعامات كرهت الفاو فت |
 00 مهدارسات١ ال لاّمق اخت هندا كي ره دارت عمون وما هلك :دىجل

 ١ | ثيمااجلوانالداق قلل عّمروضم ا يع هدحيإْم احا تترتعؤ حلا حو اهنم ثمل |
 ْ | ِياَعَتْومل نولخيَد هلاتلاو ه هاللي ايينيالاَد لس انجتيل ملا هسنابؤلاملا قرع

 قبلة رز منبلاو نتخابلاشمالا اورعدالدلت مقال هادا فقِدعنانعا ا

 نير ةسيرنللا لوترعسإوم هعائترهري امل ماهيشفوتعا تكلووخو نولَسعَد | ا

 ٠ هياعلعا نايزفلاودناكو ٠ ا 7 اسوس رص الظل ينام

 ١ حبتين ثمكلا ياكم. .« ٠ ا . يسوم هنصز اذوح اوشن اع
 ْ رار اداكذ' م ٠ اسكر اه واصف تدع , ٠ْ

 ْ ا دن «تلوثث
 | : د ون فحل اصك بنزع مدد ةرهتكمازب ةئاؤانا »

 رمت كلة ش فيا :كاوءزوجي الف ايجالات تاج نوانزتلا مبدل ثماوانزكك |
 (عدمخان لذ عاجل اناف هد بز هرحنرب و تلاد لج واظن" و ع اهزاوا فاو |

 اع تازاتعالا نك تت اكن احق هاييا ابييال ماننم نتونعليئيإل رشم 53 داانم اينال ىوتسنا |

 ١ مدخن الخ دازعهبم تمل اين نويت ناكر سال عاجاب اطغرتلا|
 | اج هع تيك 2 77215

 ا



 3 0 ل كذا دل! تبا ك2 الز وو يسا 0 ا

 تانؤطمنيشانىل اا هناال ارارل'ؤ ذارساتَو كيس غنم ترج اما ماتملاف هللزفف | ْ
 ا و سوا ا سو يسع هوذا

 م اتيللا :ات واطي ةاذلسرلا ةينرع صاخىال ذناخ ٠ داّبعٍلًع متطرف هللا ةحا ١

 انجاب جي ملو بإن طعد اختها ةرزذلغع هلا ةجم/6 هدا تحوم داّيح'داحاكهنا ا

 فا الفعال ةخلاسا راب متت مكي لات نيلايالا قيال ؤاااط اندالا ْ
 / قا تندرا اهياق' لام نات يئن قحاب ةص اخ تتفلط ثيّح زها امهَتاَعْم نات كاذوخكت ١

 ْ ميجلاَو قالطالاة تامالاكمهد انفر اطخإ يعل الع ةييفكاطالا نا متمتادقهلاّسلف' 0

 ١ رظرنز هلا لا دؤحولا ب اممضيع لوو هياننج ا خيب اعنا ذاكو حنش نال اوؤملا بن

 ا هيج هللا ةىرحمو هاال ايزادوجوااف املا تاباوحاااغاد تعراّصل ولف هتان ْ

 | عسو نوادي عيلة وعسوو ثيرحب ةزاثنالا هْيِلاَو باوتصلااخاؤ نير اهلابولف'|
 تامل ا دارو ءؤس نامزال اناهرطوق دبا تنجؤبب ا تمد كوين ةطاخاربعزمفرعم ١
 زوال هتطالعل انه قيما هفلطا اهرهرلاان [يسرتنلا ثيرهل دول اعت لاقنقد ٌصيلاَوع

 ا هعساعشتللا ركر هتهاوهرعتلانافرهتالا ونسال كيلا يو فواح هب تصزاردال ِ

 ْ دال فرامل انهو نارتح 01 ا تلا 1 فا 210

 ْ فحل قير تاق مازن خو 0 ا نؤوبسيم لاغن هلوقونل ةقكاعمم | ا

 ١ لون دباب يشاع دكر و تفملا جوش كير جوخ دوج وبرك سرعت هاذا |
 ١١ تولد :كورصكشل ةذره الارز: هو نال ١ ا|دوييكم كيل نم تاك انبطنلا ضع
 ْ نت شال دل ذك لطات هلكو# نامل امسيِتعتسال ترلا نال نامزالا ينذان وف |
 ' لؤي هديك ملكناؤدلاتلإف سشلإ|ْؤت دم انالز يخت هلَكْقب املك صج |

 تاق شفا حابب ؤخؤاتتنال اشم نطارعبال مهر هيادتجلو يتب امكن
 "مسا اظل بريل ةرضغملاقنقو «ا َقَسدَحِدَعا ذكونب ارط« مظع ل وفل تم كلذ |

 ؛عوطظاك ا توك و ع عدا لات هع ديلان نا :
 ا لوو ربما نس 27

 ايد تدع خيي اتي نايدال ناك دوءظنل الك كد ع نارها | ّْ

 ممهدؤوال جاطاو اتم شكهلد ذب اباوع عالي نكاف مشجالؤةياتجا عيب اذكر |

 تا 3 هدرائإ هداص:تاؤنل كان لانني نابدالااغاو هلطات |

 ! ةانغنعالانعاز ايع مهاطصا ةنوهؤزلا قادانكلا حلشلا الا انيبوالا سبل هتاثا 1

 | نضال اا هوويعاتوم ومو هياط الخام متاولا تاما مناجلا |
 | ةلافالا عيبا جليس اذا هتها تلات اهتهال إب موج لوف باننجا نيل عيشي داك |

 ْ ا هتارإتتسزم ف ئنيرربعصت باننا زكورفك كل ذه دائللال الها بهنم ال

 ع 0 اديطو آكل نخكدا عنك هنالك ذوكد جوا قرون سصنوإ وتك |
 ١١ ةلطزعم خل ون ارتست كلذن اجا خازن اهادضت اًسادنهؤلاجتكلا |
 | يصوبلا ةنجازم اهم اموال ت تاحيبلاتايالاوا كيلا غلاغمر اجي اهالواارعن لانامت | |

 ظل نايا ا ما ةكراشموا امتدلإبا جدوضاو ا, ٍارسسالا هنحسم هنيلعدنا 1

 ماهل 1



0 

 أمتار زج و رمارصل نطو نما هنع مه اوضريرعشمال ل يشالادحنارع ةنماا كلا مان
 || هئيلعةسوسرّم امااجاق هتقيل اؤنزهتلل ذرعُو هل جن رتتلاوزفناباك خو د لازخلا ايها امم

 | دايو متماومزمدزجي د كم حا ضازمذتفلالا هي انك هكذاكاهغ جيت ملبن اانمنعقما|
 | مضارمزم يمرييبتو ميعاؤمزمت احلا تزف اخ هنلا زف وعي بلاط تونه اتت |
 رص الك ة نجل اظمزمر نئجلو هيلع ملا ةا سانا انعنصرقو تملا“ نيس هلكوت ءرثبك |
 ١ نزف رتل إبل: نحمرشسا انزع اله داك هاذ طولسلادييعسز,.
 ظ كل زكا حارص 0 اهتصحو ى ىو ولان 5 :مماومنلكد نار :نبدتك ةتلاطمم ١١

 1 تيلانوتو هلاك د نضع نادك نسم ومو ءانضا نضيع تحظ سدا
 | ةهاطزن دك كنك مالا قرط نيت نع نير نمز اكدنا اور هدددنو طبرخا | 0
 | تركادبعةيتف ة: نال اظم تال :[و نشا نوعمو يينوالانبات ءاظنلا مارب دلك 1
 / ٠ انعلهزمد. «٠ همومطلا نيلا موز لا شمللا |
 1 «مطاق تناالؤ موطنم تن و ٠ ةعطقشلاا رشق يروا تءاغف 1 ا

 | سوال نيلعم ا عاخب اك ةنعل اظم نم انا ظم لان هسإإَءةننالاط نوجا ظئفدناف |

 | تكةعل ا ظنعرزحلالك ذل انور يدب ةنببانانلدكو مهلازعهجاسولعل |
 | لؤصاب ناخبا مايقاح مجبل ةنجر تلامولعزم متظاادّجبإلا يرهاظلا زبر يك |
 ] اقاومزاحلا حث جديمل نكمل سامر هلال قباقطل دخلا ضملاو جبان اره نيا | ا
 0 هالك نفل اطمن هزي نإ خيب كو همالكزبجإ د مزلاب الخل | ملل

 ٌْ رسعلا ب انيرباج جتادك هتااطو»انعأو) كير دساف دنت هرخاكثيالغ نال | ْ

 | صوضملاباطءاوتيبال تهاجر وسرال دلك نساَكغ ال انيجاصول حا هتعمتإونت | ا
 وهم ةعاعجن نيرا وود يان هج زتوحا و! مشرف ”هتكللا تاكفرشلاو : ْ
 | تلكو هيلع ؤسرمونم (طحلاهاك هنلاخارؤم انما خلاك ام عي دونت |
 | اموضلاننتهحارور تسسا#ةكللا# ةتوومان ايحاص ندر دج لال وبالك | |
 ا ام ختلاجكوي ب اوس من اينجر جا الضجر تلاها تلإ الك انما تنهزح تنوزح هنبكللا | ا

 ا اهلا لا تاحؤتشلا وتب يفرم نرلوتمت عش ايعدْرَو هداخنالاو 0 ْ
 ١ هاوي تورط هتضنخ ردا كل ةزم ايش اهي دجا 5 هييوفد

 ١ | هاهي نييعتن هت خلاد هك خلا ظمزعانوبا نزلو كل: يسار عر
 د رغوعرّتس هلك حام م مرج ميت نر ل اضاذ هنلشلاو دانغالاو واحلا هون

 (| تفضلت :تاينغر جياتصن ةزع "توليد اتلا عش 7 هداجخسرورملاةهِئباقلاةخ ْ
 محلا تكة تدل اظن كيو ايد! حعاف ار انعدخ  ناف عوشلا نارام اهنزف ايلا

 1 نييحب اذملا حبان نير اتنااو”ةراوع ند نيرا هاب شالا ةمقو م ملا
 ندا عاجلا اك عاجلا وكب 0 عزايم نيكل اني -مولار# 0

 ٠ تن تل ادعت : ماكحاربطتزو احلا قوتها زازجاذن انضم افروسلاَب نا ةيعاظنا
 :ماع]خدْرْد د ةعدارم فرعون زم هنا دل نكم جهل بع! ولذماواولض م:

 تلقف هتدا ن١ لانقف نؤككزمدل لطف نم نالرنادخا درت عنكم قر مانو

 0 ا ا كم كسا



 ع وشل ب غننعاورطن كحل تصفر هلرطع دز دخايقرتج ناكر هند هني فزت |
 - صتسجا تردتنرللو ٠ 0 سل م

 0 . كك هنوا غل مارسها اونه4--
 ظ 550 كه نمو ظل خال اكزءنافأ زنا يرق تنطق تعج دع
 ١ ةهوزلات ايلف ايتماوبخ اًهرعوارذ نيدو عناكزملا ينو متروجع الج ةقؤلعب ا

 || الا نالغذذاح خال كلذلذن مورتسسرحدلا اه نوكناالارتمملل جنين نفك َورتخ ريخا
 ْ ربها وْيِص اًحرئعّعَّوْهانا هنيزحلا هجومي الا و ططمفديعتو هزوصوهاتا رول عابد اصب |

 ١ ينيب هع دانصتم ارجو تردين هيفانتا اق ةزرطلانعة خا تانخ |

 | وح اهبذ هليل دوح نضمزخل ام رحال ريخزمان اظعان فا تتطلع نس لكنايبعتو املس نافل |
 ٠ ايلدنإعفل اسالك هينازسجوو اشرح طاري 2< د عل

 ١ هنعز ازعئ اضم تت دلاق ن اصحال ايها نك بالج انا هيئوتإللازق كيسان هذ تق

 ١ توام دره ةاونوت نا ةنعسلاو كتم )تملا اول الا اس لاقت لات ناؤطاوا|

 ا | [ةتوتساب احا ة مالا وحال ١١ يعصي واوععبلم هتناسسبؤ نيج ائهنَد

 ةنعافشإ مال 0 مهذدا ارعيجناتحلإت هع ىانافذ ْ

 000 هنيلعرعاو كلذ طعان اطعؤوسم هولا قت هسا |

 07 : طع هيااقن مسارمتخ ١و 1

 ١ ه0 خبال 3 مهافنعنز ع ىلا !مهد لفجانص ا خايشل متيدالا طزحا

 2 ا اكناوا ”ةزارح سان ضخ ن ع تب يل غانلل ةلكا
 .هتيبالومتل ارضْضجم انك ضد تانفوالاْض لفتت كلدل 3 مثالا زازا |

 0 | نال انهو < مهبؤج ةاحر تطقتوا ربع هن ونعني هداف انانخادلاتفااكانا

 1 ا از نول يضرتضحلا من حياض مرمر مزعرترك هيف خيب
 ١ ل اَمدَحمرَسِلَو ف اخو ةةلرط . عاف نامل نزدطلا ع وا فافى١

 خس ني درهوزناول لاف «رجاشلا دي دنقلا امي هولا مرتع م هند رتب 0

 ادننم ٠ د ود رد هدم ع نوع قوش درع هن زحام ئشس | ١

 زك 1 يازهإلاونها هتيلع ترحالاو ٌددوطخؤ ا دعا داس ١

 مقهفواو 2 نار ل مااندتد *ن 0 اعلا 1

 5 تاوروقاما
 ظ
 ٠
 ا
 ا

 1 2 ا ير ل

 ْ ا ناك وها 3 م اًصقراتماب |

 |ةنهابجاؤ“ كباحا ةنغاسزمعإ ايدلاياف يدا هت حر ايش رتمبللا ماّمالا ْ

 ه تريلا د ضرخحلاف ٠ ل سسك ١

 ! . دع براغ هازماعو

 |[تففؤودرك د« <كلت دوكُو نانو انتو تس بسزم اينراانم هس ةنائجونع اينما لع

 اينرلرما اناقه تاكل تن طهر ضحاؤخ ارا نعوكرشد نعت وتامر اغلا وادبلا |
يعتاص شال ور مت لقو ءايرالاتادنع دعم وة مويلانلذ توك ام اعرو 0

 امطسون

 أةعردنس ككل ا ايدل قانا اسال لال اق 0-0 ا

 هلع نتلكشان ادد هب تنّمز ئحلزلزل زل هنطزع جسم ذل هجر دتنن 2_0 دة 2 2 ١



 3 مهشا# 211 فال 1. 75 قت قائل 547 17751503737 12717117 تك ا ل

 ةرارتضلا شوف ناناضباو كاد كيع د تاموال لامن اهيفضال اهلاول تفس جو نعال ثكمت |
 | لشمل لب هل ةز انعا ذئباروضجم نع اارثمالاو كول شادحا طن انياراَمَو كود سؤفبزم |

 | عانينا طيٍطشنا هنزل ءاعا] لع ةر زهد توطاكرح١ :نحشمملال ا اطيل كلذ

 )م و اغل هلل زئاوعا |ىهو نيف امر سرحان |
 ْ لاو كيطبلا اتوا حَ 1 0 ان ردودكم زبوتسو انما مَع

 ْ انزال رن رواش هج ع | امرا طفيغاراال تلد 3و كار ف

 | ال نا هئيلعرزعاو ناك تنف ديا نوت جكدرشالي هَضِْحَر ةئطف عوفر ضن
 | دايو نكشف هل كدرص حرش نتن لكل لعلمك هدطرتعبل ظفونانفل اد ذنب

 ْ يل هنل ]ذم إ وره كل ذنغ نو نموع لاا غدو اغيدايبنان اننوسلازمكولا ١
 | تاداراالكرطم؛ جنوح نم دمت تاَرزذ وطاف اعاص اي شامناكنا تسال |

 ١ هياكل نكواكرل ارييصيو هر وعل ١ ةتر رخل 22د فة ضيارخ جبل يزيشي

 ْ تلا نوتلايفإَب غارشم ارشسمالإبر اماازحلا عجد امر و «ئيتت هنم هيجي ذل ٠ هدر وهدى هايل

 ْ خانفلا خش الع نوعان لاف لاة ناف ماكر دانبإللاباته نطل تان اكانكهاََو |

 ا ا ءهعمازهجد يل ا

 تعش جا ئلاو الاكرم حاراو هرم واد هنمم هئيدطور عال تزال هل لاتهامه |

 ْ ةاونعاف قيل هيد هجراعم جار ةلاولاغإت «دجوامهسا ربيت ماوزملا خلك |

 ٠ تاب كيذلا يا لدي نموللا بيجيك هندا نان ثروت هنو هر دما هلازعأ
 0 موتااودانيلا تم ٠ حوسلل اسيل انا هنداّة السما هيلعوسعد جلالك هبوب ام

 | اطاكو بازل نول انرؤل هندا هع رىّبعتسما ابان تناكو«نؤمب نيل عربتك لولا طع
 | برورحلا# اباشلا سؤ كب واقل دولت تيل لؤنعب خشاناف كر ؤت نال اولاغاذا ١
 ف سرق يبول قل ماعد 3

 ظ الدامي ولا مايل هباتنبديخ جوت اذ ين ىخاو اج اعدزم باجمل ةزدا تلفت ْ
 1 ” تي ءاططلاانلاتعلكك دالك اثرا ناكنا هسا كلذ لا ءايإؤ هدشع |

 0 دتزنضلا عمعفشبا ارو تم تالذزم ايشلكنم ناك مو دعا اذ ىاانحتفن ْ

 | مايا كاونملارنوحطتجد اي ننسيدوو هوب لم نولكإتا فوترؤمال ةغاحج ١
 ْ م ميا يس هياوتتساليضردلاو وتشمل ١ ١
 ْ !ميضرؤضمالوا كاذب موه يبطل رماودال 0 منائلاثاك | ا

 | هد با ونتي م ملا مم نوصي نيل اذذ اهلا طعا عدو زاده معرسوا حصل |

 | هتهطريياهراسو م,تغاطعاوسبلو الاكد اوف ماير هكا هداك زنك نائحبلا |
 ْ كديرل ني نكا ايو كلذ نم هن بيلا اتيالاَم نوف سوهو امالخ |

 ْ انضارتفم ٍاافرتاربك ومال ادم «تاذنكانع جبن مولذاد هنماننلاو شل | ١

 تدع داق ءملطوحرغ ماتتمإ نشل ناعنا اعداؤذتامزلا |

 | ؤهاحل ذ ناتتس اح ضيصخ رتانلازمجدَد ٍبهْرَعدَحُم ِهَحَم دشن اكررس بهذي |

 7 مر روب ديمو تك د وج حد تيب

 بيج رجوجج جد

 د 2722

0 

 تر ا 17 با

 ٌْ |[ بجسر بلا 3 هم معسل ا هفلاعلا 7



 1١ تضل لاناعرد ارك نورت رقي قطط توي

 | ”ملانت زعل عرس هاضم ينل هدتلا م تيرا نادل ايحاَص
 ا يلب هعوقاو نم دش يرجي لانط زمر“ «دكر هز تلا هذه نصوم هيلث ناتتحللا ْ

 ا رداع اول 3 ناسا ليج بحايل اكيدذ شما هيدرطم ةباجل اذم هل ددالث ناكذاد :كلواتم |

 اهولكالا همئاكلا د ماّعطلاؤ هتنلكر ب ظن هنئماَع ْ
 ْ هولك ايد ةتمرللا# ةار خولات

 يِعْنم ةدعاجو وه تيهذ ةدارشعلا عياش طغبل و نذر هدّيع رشلاةذاعلاطعاببات |
 | هذننوس يي ذاتسإ ب اياوبداضريِمالاز انتل نرش دبس يجاصناننسإلا ةؤعد |
 نم ةءاجنا للة نعجن عشنإ صغ هد د تالاف تا حشا ا

 ياا ماالذي ا ربا كرم د5 تاججلا زغرتا اىاعمائرالا |

 و نهارا لت ازمطد يللا ترش ربت ن اا ربت مرصحلا زم او ِءطَو ا

 ياا مهمغلاو هنعاججو يشم ةم ةيي ها هيف تر عزخ دل اسيزتو يان ذي ا

 كد وسام ولك ائذلا تقاركلاو لئتبلاَو عاتشمل اق ديا وزع
 نه عرج قا ناكو اص !تلتلاورهنعو هع برن نع جورح دهان يشلازماه ٠

 : زها اما اد هلل هل شعارنا 2100- اًربخلا |
 12006 ءمارال ا هذهؤ اسال ىج الا جاب قيطرس ان الع ذن للاسف رك 0

 هج رص هر يظب ثجب هع هيلع هد امايإ ةيراي 3 د ادا ناةتيسملا

 2 ا د يت رووا . همم

 قع جدال فتوي زمام 7٠:٠
 ا بر هنيليع مندا لص عراشللا دارم هللعل ذاقنرط ايت ر حو نسجت ا

 ا بترون ارايمه ا طمزش زمول هس مدح رتاساع عاام ةرستو نموا نول بلو
 ةيفارمزع نر نبل قركل هتيلعاهمإل اكن سال قت تازاوا الانا كراج عج ةزعمس
 ا يساو هنعا ل ل ميعاد ارت ناكر ه ةكتابن كح اثننال مسدس
 طعما روما لاَ قلل ظمّر عت ته و واتا الا هنا ةيمارلا امدالاب ناربتغلل

 هدياز د زامل ملاغن َْى ةراصن ىلا تاّمْإلل اتا هادو كلْذَد

 د2|م1تانو ناطكشسال و نحثالب روسنا هنيلعاوطسبا/ بوي نِيبْمداَو هتيلا انت حلا غن

 0 ا كلي ةنيبل كتي نا ظل سوري نر كادت تن تئق ىكواذا

 وسر وسن تسرح نطوط فد سانام - ةيعيطاناق
 ْ 0 ب ا قملا ةضحد هب جراح سو د هنيلعمندا »ص

 ا 2 ثرطاؤد تاز ور نكت ضيدان كركي !تؤط هبخيإ ئوح

 | ةدناطيشرح ىالاح متو هنيلعمندالجصهسال ٌوسرْنإ رعت قه هءا2 باكا نات ع

 | ةعنمرجاو رمال ةداؤكاخ ةنالا شل ديا وفنمو قتنابكو هن ةلاشلاو نانسي نان
 | دحاول ال فدا ريو هدهازلا هرخ خابر خل َوَو همدعو هنصري نحدد و تئلخ ْ

 | ةوفشزكا اهو ةنمال حتد د هنيلعةماؤك هدايا لكل احا :لختاف لَماَتَم نييشالاو١

 ا ااا لع هبللاكتمشا رخل امن قلل هدهؤ مدعند تلذف هينتو ع ا

 ىزخإب نارتوصلازهفوخ مدع تح تالة نال انم ءانكد امال المل 5-86

 مس رو ومو و جر يت و ب جدو 1 ل ل 7-00

 ا و ا ا ام

 تي

 0 يح بو

 رت دوت نو ا م و ا ل



 1000 اللا نياق )3 تل: ج10 27 2172ج تنل للك 7:

 ا دهتسان دف اغنهندازمو يحيا يري سانا يو ايتص تب هاج يباع
 . . « تتاطاخلاتزهزجلاو ٠ كلذإعات دغش كاذؤ|

 0 : عبور رماها (تمووت ور ب |
 ا هن امدح دز بن ئرماختت :اًئارمد هزنلارم سد ا نانا كرا ورخص هدزال مارك

 | يباالو امل لوي اوما وعي يسن اكو ؟دتك ا نلإضغل اير ةرايز اه ايمن | ا
 ١ ريما خيم ىتماتال د تلقا ةيكادختُما داكمت تلئاذا قار تاكتنن نكلاذنمنفاخ

 1 قل تال ندوات داوم ناكنا انتا نيا هيا د دزغلا للا لا 1
 ١ ّياهِياَتيحا ضنا اوحا ضخم ةرمتتلت وو“ ريم لك نيتن كلذ ناقة افاكم ائملع ٠

 ١ ديد : هدكاف طوف ترام صل هفاتو حازت انك انتوا هايوريايبلمنلا نرملا |

 ٌْ انشا جدد نينا دهفا خا ناكو هن هاذ ان شحلو ارحل تبل !فامموتملا اتالادزف ىوص ا

 تسرب اروتنم مدح يفإيذ محل ناك خردل كد ذرككا َداف نارتلإضجن ةنوزإل |
 | ناك «ظدائزل قايد اهكرتيم هدشجمروماز» تاتؤرتط مدخلا تاكايزؤ هةنلاس |

 : ةواامج ليك عمت ا تينجنال نا من حا علو جك ناد هرضع ارسنمل نكي هع هنهايثدر

 1 خدزللوو لإن مسوق نٌوو اري م متاذ ترطلم اررا امين اثم قط الصرع

 ْ و ا يع رب اولخييإ ةضجخلمَوب تاحزتفلل عتماومإ |

 ّ ىاةننقزر وا هحووسموا هج اوتيل يلب جومبسالام ابان دش همكم ا
 | عارتلط ةلظلا مزانتمالو تؤداالو تيب د وو حجل

 ا دقو ميل ئازمو هما وزضنالاو هَ كال متةنمزالام كلطناةنغ [نَداَح هزم نشل
 ا خدود ِهاَّبِعَو هني م ْوِقِي ام ترتب جر نع هلع ةداوطر هتيييعز ١ ١ناييسانس

 ْ هِضْو زنا هدصتو تيس هلا يسيرون امزجي قف تال هزعلطختا عام ةالضلا

 ١ اوكذاو هتدا)تشمنم ون او صرال ايون خ اف ةالاضلا تين اذان مظل! نازل |
 ْ اتي نمت طرا تكد اكدت الاركان ورك ةاكات تفترس ا انك هتا '

 | ىلع جيروم امال حام إل او ضرالا جر اشتدت ال لي ان لاف ناف ايننرم دوعبْؤلا

 احن اص اج اضع حاب عقب دتكع اذا هلا الح ل افننت اكلفجتييلوصلا

 تيدا وعول ايداليللإق ةداهجل الع عواد اتاي موا وب تاك |

 | نحاسي اف ؤملا جرتشااذ لوني هللا دعي صال ةير تبع تسنعمتز كلذؤكو |
 ١ لق تازوماملالتيو مهيلعرت ١ 05د تورم تيكر ةجطسوم

 ااماثدت كدرحاتفن ا ليحل هلق ديورو ءاتبذ جوس رم تنغ ًيج تدرك ناكر |
 مم ةلان اغلاق ”ةرامِجحِباَي هنمال عد يؤم عرم لكت اغاع ن ديدي

 ا نمد دز راي مرش ايمريؤعرم هياؤت كيت نق مل تف ول هاون ى دارا 4/66 امرشا هاي
 0 هدانا الن ماسك هملول تكي نباثاق ع لممو ور مهاتخ اهلا ماين لع مزع |

 | كلذ ةنفؤد ايرينا ثانورما ةداوو ءيِف هكا نم الاس ؤوم ةلماك |
 كاره وموت و رم مدد كلنا 6 امس فعشسرع الخال مدع ثّحَ 3 ْ

 ( نزيد اتت ندد قة نيس وتنَوهو |

 1 .جعبلا هت تازاصد 1

 كر

 برده 55-2 2 2-2

27+ 

 ظ

 عمو يب ب صصص وههُج وشو بج اس هك اد



2 

 تحب اهني طرت يعل رعاؤنلا 25 | ةكاطتضتالئلار رده روحي جدل ظنح
 ا مو سم و تنال ال مرتصكف اتت ||
 اياز قمعؤوزكزذزمالا اكو نئينبال امن عوولنعنت غيرت اذ زمزكزم حدؤتلا مَرَمو
 ردازجا ايري ءاتنهل م دؤحل طم مشن نارا . 1 ةايااولز |
 | متجر دار وءاوطجاو تايخملاوا تارا يشع انودعساو نا هيدولابح ا

 | ا تيان اقاهنتكبن مر دا عم ١
 ارح نورت خللا العا ا طرت ل دلو و عدم :تاكازكم ْ ١

 أ تزول وداي اتهم ؤعرااب انضال تحال ناهس تس سبعا ةولؤ وصحي وعول |
 | ؤوالؤللا نكت زم ؤتنوا هلا هي نيليالو اوعرللا بيدا نملة نوكإلنا
 | "سرع كانغ اتيراملاو دان ناخا ابك اتاق ههتققل اًثاكؤو طوسم وه اكهروتححي |
 | يلابهلْومتنا كيا رؤمالا هراهزذمزم هذان هروح عادلا ط اطر ج سقت |
 | ضلاعز 5 اق دلال  عامنوا كلا ةيكزج زب سبط قو كيالي ات الك تاتبحا نه ١
 | اتنلو تنالاللا جامل ان لي ننرصو نءهتبط ققرّستس اييزف نفاس عبطلاو نت تلتظ ا
 ةريدنا « ريما ل مو هسوملاو ٠ : هاجس تعيد نطاق لغم |

 دع تداغت نإ تفاضل ا
 ا امم ةماتقتتسال ال ارب لغو اكول طمق مال يفزمولو تي ل هان افشل عت ١
 ْ مم دويبال وسرت مو منو هن عمنا صر وسوي هت هضاح توح نتي |
 055 20 قرط :رخاا لكن امخد ناك تن هديلعضا كولا د 20 مدرسي هريشلالؤ |

 ْ تغنت تاّمحن اوتعلدأل رو ةرعا دن ليصل نفق ةنيترب الا عك رابصق هى ورم |

 |دنل اننغانفا ]بمصنع اتناافرتشا لع دورحلا تضانفانممزلبإل ةنالصق « هلوسر و هند |
 ١ ١ نما كول هدا ما يستو نييعض اطل قانا هم ريبطتاو ' ميم ةزيم مانا هيلع

 | 9 يولد دعانا همر تقاتل تقع تحس أ

 دات هان اواتغلالاف اما عندما معسل و 530 , متت سواضرال دا

 ١
 ١ ةسف 2 يبل دمام د نادل وذاك ملا هتعضإ ديف رسل ان انني راو ميلا

 | امالاق هوه ذ ةيباتحلا قنياسيل بدؤسذ مر نفعلل احن هندا نال فيدل هدد رولا
 الاف بؤ مرج يجرال و ارييظن مكرمو تيدلارمارجللا ككعدهزيل هلداردرب |

 | ميمدافللبا يشم هنن مهاب دل اذا كيران ادلوتدالان ممم تي
 || تاه اَوم١ وزد ناو هيلعريطلاو ءاوبرتلا الع اوت ضارمال زدنا |
 | لمصنع قس زم نكن ةال وايل ضال 0 نسخ ا تل خيدتال انذ اهوطيع | 0

 | هنيلعش صدم ل وستلا كلت ثدانب دز نعووحاثي ثيرطلو و يزن امس هيلعوطا | 0

 ١ يتعلاب تلا هنعشلاؤك,يبزرتغو تذاناخخات نبلمإو جيل هذاا و ظ
 ؤ ادد وسل ماو ناختهنهاهعمططوج ا! ايا ابل 3 :لِنفعلاَ معجلاوأ
 :نضادإ طمامال حاط طتنذ ومايكل دراما اصنع تيتحأ
 ع «نيرلما ارم اوسشرادْؤمب هنعمتد اقع قبب ضل كونا مامالاناكو ةّينغا|

 مهاريستاو ييضازفوياتعا ف ف هنيبع هما صره ارت هنود لون | ا

 ولو



 000 ري

 نضل فان ةجاكيلا تام اذان اكق ةنباك يروج ادهن 5-5 هد أ

 دخايكر لة ذانجإع تيان ناجبن صو هايعارزنا شازم زم اف هز وكيك وا

 هتدالوس يلوم تن عم هنع هناوط هاد انه اًهانضع ال ا ةذاح طل امو اعرب نيب

 ساكنا هنعهنداضد نواعم مو هننَرْدَو هدالوا م هب كتاظاغ مسد ةنيلعةننا لخص

 مءرركبع ءرمومد رسل اكهنلعل نكد ناك 2 "ل هنيدعمتدليص هند ادوستر هيبتنيل ةقنرم نا

 0 ب م قوات تست يمج جام ك7 عم هِنييبَصعلا مل خل ناكول لوصف 5 تملا نخل تاكو ةههنيعْن ب ]يس ٠ هانغلتتو

| 

 داك للاهم ءاّمال انام نارهعحجرتت انك هن يعوض عفو مسيو ودق ا

 لج يي دراضتلتدذإلا هع شا لاق قافا الة رماتدلا هيلي تالانؤتوتغ |

 | لقسم :نيازنل ملح هنا اقوال يصنع طعوس اًنم عمناام هتداؤهتداب ةوعا |
 رو دوش ا تم هريشُو موا ١

 اهب ناي وسر هنيطء هداج اًصونال 0 هايرسايإ» هحاح تت وو ا

 | منان وز اع هدا رع ورك واذ ف ها |

 ا اديعدالصح نوضز ؟تكقتطتت» هنيلعمنداتحمض ال وسر ةحيوم ما |
 ١ هع دركي يسب وشتم 3 دع سس ا
 ا :باورؤوءام مي ؤناتهاطتسب |

 ا
1 

 ١
1 

 | دخن نيكه نوهر جد ريس هع هندارإ صوت ةنز درك ام .قعرتو دوو ةمطللد هاو
 | تتاقانسجدا و انلَع وولف هومز لعل ضع بسس ائناوسر ع اع اخ

 ١ | لعموروس ونوال هةدمس يق ديس 00 0 ظ
 وم رطب يضرلت د هيلارسلحاذ ا هعمنب اىتع/ يونا معدل مكفاكوب 0 0

 | ةفتاكم مك هنيلعرتنا ضمنا وسر ءضشعب هارون جر ييرت :ايكتالاو
 امركدغدكيت 0 0 هك -نوجع هدا ١!ضةْشالَو وسمو لوك اه رس 0

 | 3 هديلع مندا هندالوس_, نع هزجخال ه هلاع درت نا نية هيلع انشئ ملام |

 را وت -_

 | ترشلإه اظتادي هينك] ب هريس ةن ترجح هنيلاناسمال او نينرشل اهط

 | تازعلزقب هدعمش اننز كلام مامالاذاكد بشلل نضج وك تف رات هانز 3و
 تلل ذّنإل هدنب هدتنو دال انذر طنا دا ومره درك نب اع وطعم قاكدت ل |

 13 0 01 انا ا ا اق ادا 2113 سس سس سس سس كي كش يي ا 7 22 7 رح

 | ات ةرما انباع لتقف طتبؤد ءليالترنتا ليضمن ل5 منبه هنعلخا اقف ياك بع نإ

 | هلو شالو تبلغ عمل تشن ايما انكهل نكس ابعز اس لنفسه كتش نا

 | يصلعته لجو اًمملحان امويؤرخ د عنا طعس )نإ ةماشا تن تاخد وتر هيلع

 ليصتحا لوس, نم ايعرانلا لوشن تزرادحكو انماو هنن نباترجو يبطي نوئشل ةلخت أ

 21 ا ا ا ا سل جم تو عك جد

 | دحال رو نإ ونس انتو نين ايت دنهالونئفءا نؤما نات تخلين ]نين

 ْ | هتان اًمالالاّقف ا وف يونا ئييسسر انملا ملازم
 ا

 ١ ادعو ك1 ا اب جرف تيب وشل ب

 ا | دمنا رس هيلع ندع ص هبال وسر نم ةعضم مف هني د نييركلا همدُو

 ' ا تقف نالت توديع ناك ةتالؤست تميو هتداي < يم ب 5 أ

 ا ١ أ طعاما ترحم اكو هتاعمند ص هدا لَو | هتمررع نم هيفي ا ْ



 ا تريل 333 هين ينمو حان اكدللذ 2 : تؤ برايم هنعب هنمؤانظنا | 111ه رتاانمن مناي 0 - يكشم ع 2 ل 15 11 اكس ةا 23ه اساسا
 اذا دومدئل اخون اسّرْحا طنا ها بيرت |, يشب الو ألحانه لا ريتك ١

 | اياهاو توري ر شو طولرم وهل يجد وا3 هِعاالاي واط تو شن نت اوان ِْ
 ئ دكا بتات :الاو نيتمولاذاو نانصحم انزذو اتا لالا بركو قرتنو |
 | ةزنئتطاوبخ هنهاياشنا نو يرش من تل دزملا نم تناك تيل

 ْ | :هندهزم لمار انمار نحاوام يشن تين م!نن موبل[ساشلاف بالغلا وماك |
 ا 0 3 وم 5 يسم العيس اناا عض عملا |

 هجرس ة شا عوار روستو د اغا اعلي اايلدال قا اناس | ّْ

5 
 ا

١ 

1 

 ا هز رود تيد ةرشا عه دلد قمانَمَو هتلطي تاتو هنداجصو | ْ

 | علا .تاول ةزفال 5 3و- ا اهيلارتانلا اوي دار هنلا زر ضخن هزتشناإئري دياتك | ْ
 نمم تعنت زو . وندم هظخ نيبال قرشا لدحلان فدتش دعما | ْ
 ةسرتؤل هكاميسا زلت هنيليع مندا إو صمنا لوس نر 2204 ثحاأ

 و هيلع هند ص ملوت ليلي دَحا نؤدارحا هبل 0 هتيدعهنااىلاط
 را واع عرج اك لع هنداَد اهرب تعظنل تن دج تشب ةطاقناول | ا
 | تكلازياوؤلاو تنويع تاس اوس:زا داع تالا مكين ازممم ١
 ا طيب موتنانا تكي هتدوسعتفاتعا ين طقان اكلات ودم رتفلل ديلاَد ةبرمحلا |

 ١ الوهن قلل كمؤ متنه ذو مرا انيييع قل زمرطتنو هنييع هند تضر اغا |
 1 َى د هل وعنا ال 'هتهترشن انارخلا جورتيالدا | ا

 | ولازال هتييلاو اهنيلوتتفبالفاهتيع جت الؤ هيلع تمرد اضَوسَبَء الش أ

 دج

 ١ هم تعاتإاذ ا اخو اال جالورا رال22 مق هةيتحت تت م اى اذا امملارظَساكَو تالذ ْ

 | امعرتإل ةاًموحَت هفح هقحلل و هتقياك امال عب ق عرشؤنطالاا اك ظاواوع ا
 0 اسما تاقطا لع ةسإحمُو |

 . سس دع جوا هن ههنإرما ثضو 1
 | ثالنهزتلا عروزاذ طقف معؤروا ماكر سؤ اوف دنيز تبا مأل كلةزكقرإب ْ
 ارق نم ْ هلك اناةتلَزْبَو د ١ 1 5100 وسو عر لص شم تا اخ | ا

 ا لتس كيني 2 اناقدؤ انعو وصمود لهن كاتو تعي عمات ٠ْ

 ا عال ط اتقي هنوترلل تييئاز ةنيسلل نا هللا هجر ول عودبسو >عورّرسشوؤريحارمو كلذ أ

 نم هزه علي هع ههنا وعز ناكو «كشسّلا ناك نهؤ يب سوك اسس ها

 ْ هنااا كبطتؤنو اهو اخي تففتذ اهرطسز ونعتح اهيفاجوتمو برا ةَجع
 أ :اهضاو كشنالب هيمعزلا ناصلاسهؤ هسيزت نيبلان إيرا هلرتتسالا ةجواقت
 ١ ماسالا ارو هن عمد انكر ندياكل انين ماضالا سار نا ضرب او تن 5 تار اساوحرخ م هنلك

 |... لاول ماما رح ىلا ةازصز بزوال يول هنا نيتفازابي
 | لور مبا ءاكو هئلطلا 5 ذا! دفلا حاكم كبف هرومسللا عزا هنا هتيقثد درا | ا
 و نتقوااربما هتعبلتللا داذزم شيلا يتلا كلغ ماضل هيف نا | ا

 حاجب ةفطعز طيار ئ هلو هتينت ةديعلاعرونلا ةكرشلا وا ناي رواة تيتلالها | ا

2 

 سس ع يي

 نولوارإ



 اريفاتغل هيك هكرجتلاناو بج الالب ءلانهؤلا نوازل ةفيلخ اراد عباس نارتو
 | ةثياعهريتلان انت باهل ا دنع يي ةزماجزق بلادك ؤلا والو ما

 ,ةلييملاإ# حوزخ يدرب زمر أتضع زي * ضب هات وتو قىداضلافعحة لا

 .| سا را ضرما ههنح اذكا نكمل هزانخاو كلا مارا ءكتولاة يلام ءانقن خنت
1 

 ْ قومي كتزرذب جولاط نا ذليل ناختز اسز فيتم ا ئيملاؤ نيس ن يدلل ااا
١ 

 ١ ةضوولا دابزمناخا+رصمملاءيطف ةّيحاننم تس وكت وزمايتنر شم هاو

 يعير بس ناو ننكلا لهي تو تلا لطانيرصمؤرلمنلا نعل نزلا 3و 0
 ١ اهؤااك يلعن مانع هنا طر الا مامال اب يبل الما هدايز م هنعمذد ارتكممصا ول ظ

 هماعلاديِلعامرذعرصم نول هر إتز طعرسمزؤو مستو هيلع هدا صرح كن اق
 ْ | مار 000 د :انبا انك زمرخا ةرابزب وتسع مغ ادحاعزنداعت لف |

 0 "تن ْئخاخلا بَر هنبرومان . ٠ لدا ةلج نم هلك انهو 'مرالوسف
 ا : عدلا اًمتدهيدا مهلا |١ ىو 8

 00 "ناني لاثمد ىادامحزم تهؤ ناكاذا هرم ارجازاهاو ناطاتنا سيئون |

 ل! انين إقنرتنلا الو حما ال و «عورشس زال ال اانا الو ذنلعزءالا ماثا الورد ور |

 | قف ءانككاكتلا كيتا * ”تالذؤ حّرشللاعابنايمانمإنطانتزال كل ذوات اخيط |
 ْ ١ 90 00 , تاطاسنا عتبي ليت | ا

 6 دلو انعدام (تمخو 4
 الا هلا ةييصغهتناصا اذا هبلارسيت 0 0 هياتم ةرشنك ْ ١

 ٍ تقسم جب تعالت "كلة ثب متييتزمارتعتلا زعل لقد يد اصيخحاذو هنيبالو نم هريغوا |
 ا كلذ ةزيييص# هرج سلات ضدايللا اههيؤتملا نادل يباع اركز اناثاو داي حزتو كلذ |

 ١ لات املوقا الؤ هذ هداتقناعال نوهت اًرّثمملا زفر خل ابصروخامعال ةدعاتتمريمألا' | | ْ

 | هندإلا هجرس ترصرعز نمر مال الزعرسادلا عاشلا نمو هراذا ربت انتا نميريغ ٠ ١
 ُ قضاا لع ورتش ترؤانز يشل تيح اضل رام 0 هازع مدعو تمس

 ا | غو هل ض دافعا : اجو هدعرتلو طق اشيا يترل زيرثالا ام نوكمتتت هي هند تت
 ١ نآولؤ ورتب درمال اظفارتم بعصا ال يوكو د هرنوتؤ يزبْجا نسيو: :لارمالا احا |

 ١ | تدراذاف ارا هنن احاّضصف ةشولف جون عر ذاريل هيقرَحا جانو كالت هنن ١

 0 ١ تسال بل دارج نس ن اكو لهل البق هش ارسال ليحصاف لوم نان ذيل ايلا
 ا ادكشتس هنوكل هنشإلا وجار ايلاغ تمت جوملا هنود ح اذ كلذ رص اال انامل |

 0 | لجازل مهظ كلة لمان ءاولحا ٌرّمفلل تزط هوطتش.نا لوتيتر اص مضت نهاطلا كيا ١
 ا | هلارللف ىلاحَت تدارم دي اح تام ناوااعن هنو ع رثما انهو امائط مللكاوا دره هته ||

 ١ 4 عبو فن شارعتها سمو تيرا ساقنأ

 ْ االودييكات بج نمل هفلخرهدتائخو ال عال سرج نوت هنداوي تيد يشاع دون مسمدع |
 ْ ذاع رفوادلا اقوفحزماةاغالك ين ايار مها تنك ةاولوةةلما الات ض تبجي

 ا
 ا

 ا
 أ

0 
' 

 لول ةنجا:نم جداخلبر تسلا تر مانمالانا باري تل ارمات نا فرْخاَو ا انائزإلا

 ا تلشللا هدر نفوسنا نيك زم وسكر طار رحم ايكز درؤتملا يفور رتل |

79 

٠ 
' 
 هنأ

ْ 



 ادا ايلي :امادأل ازدارارفو اددحت نوح يللي هلكتالذ فويل اظم ناو |
 قيمت نو اقف ؤذح مريمج ةندان نعرنججال ضر قوقحلازم اهي امرطجب هددت كص لاح زعزج ا .نودج ريم ا|ءعمسا 5 ا 50 ماي“ ها: كرك رة ١٠ي- ١

 بال انيايتدألاصلاخ حان مام داع شجع, نديإل تتم اهي ات هتميغ يتلا نقم |
 يلا نكس رانلا هنه ةنؤلذلا كحلة هينا هج ترحل يجرب تاكو تشهد صلاح | هتنانخز من تحزم ها حالا اقدبتعز منال هارت طنا هاذ طولت نك |
 برا ءننايجتو ءعثسب انو حابس زم ناي ولا ناس از كلثو د نرخ رشها قول يج
 اوضح هنري وكرت تك ارادت كابل ناي وللا وه ةرَساي ا ورصازؤو*هزوععيتالاكو |

 خت ننجح لا هاكر شرم زلال ف وشمال كاي كلذ جننت ئالؤ رسم
 تنم تيك كا ذو ليي ظفركر ةرضتبللا ةنازملا هزه زم اجرح اهلل اق هاب سرزم
 ِْيدَو اف ةتماؤذلل نيا ايبترالاسبا كحاناهل نفق ءال هل تلذذ لافعز ماكو تلكم ١ مدير ةزضت اركز )يللا الا قيال كومزم تعط هازل هداهذ كيت نايسعنمو ١ ورمل هذه دانحزاوعزناساو جربملا لاب تلذ :جنؤرجاو لانو ةعردزتمزنيزتو ةنعونمالو |

<2 

 عبي سازمامصد

 للحل تطل: موبلبا حرت دوي هته ضاوي قديس ناكنقو نذاريةهحإاَوم ١
 ة جيطالارتوا حل انا اكىضنلا انياحن «زاكت تما حلا ذا «تفدن انجب رزه ناف تتوكتللاب | هليل ف ضف حرت داي رك داجا القني ناكر يلعمنها هل تقمزل هملتل مدعو ١
 دنعدتداليييسف دمها ئطاكهتاف 0 دانا اودزعاو وكتاب اَعَن هتدااورحاف كلشلا او |
 الع ! هز دواكت لطا يهاجم اكاذاد اح ءاثرنا غال يف هعوذو يربو هنض |

 ةزااقطلايججلا منور قاف هولداحرمت طعامهم تور نيل داخل اغوامتيدال «نوكال |
 ارك اسنفم هذطو هاكس با هكرلا هته يل ناني هلا تاو هت ضحوا |
 قدا فومرعا دف ووو نخب نقركو هيجان لع مافاف تالؤلا هيجل

 دنع تيا ل اججاريما نكيلذ ايف عتداسادت عاتضام بيم كذاك
 لوا نضاؤل اعونصومر لا لع نوكةنقلاعز لومي متل هعو نبدا تاي انسَعَو ١
 هجفرواديلقؤاعوضوم ديو ةنتاعوءةباؤ الع هتضاتجْورَو ةلدايملا ةرتكوريكلا |

 ” تي يللا تل بن شيلا «.٠ كاتيللذلقو عماؤنما ةزنكو نتفملا ممم هيروين
 7 و هده جر اق هازماتمو ٠
 كنا اههنممافا ماودلكو عيانصلاَو فرحا يلا نناشنال ايي ناحل زمرد مداح

 توسريلت “نازل ةنوضنزعمل هتنيجنم لاق ناخ انهو اف مهعان لئن ترط هان

 يلغشال ذرب همه «ه دارو )فريف ازحاب لانخرشسال نت ةورطلاه لعن شسنالا تاز ره متجر

 رجب انماو متطاو بتل ذي) خاسمال اوتناقز تمل ازد مدمر جشم نانا نيف

 اناكد

 ليد ةنياقالاءنجاثم حمال نان سانا بح عيطلا هيلع كتزم ملال مك ١

 | للة ناف كتم زول نارؤمظرؤعزمارهف كك جريل هدم ؤباظنال ربك حرم ) حلف ثطاب

 ١ اظر هلل ترو هيمو طوف بالج تهلاثَو هةقزاف هنا رحل خا ترش نعتخاو |

 كلك وصب 8ع هنغ فم ايران توت هناكد انج نادر رحارثم اب مضيعو مانا كول اسيل ١|

1 

 ا

 «٠ تترملاىلاَبَر هرجلاو ه منا يلعال تملا ١
 ا 9

١ 
1 

1 

 أ 1 1



 اوه امني إل اطجب ناكنادجنو هيؤعطور نارا ترانا ماج ناكنامحبذ ف يجد هواتكاناكد |
 ا نهب لاَغَت هندازكجراتوا شداو يس كارو هن اكوليخا هدا اًتاوحاحمل مضونفود يساشللا ْ

 ١ اذ انج ناخخهدحت ا ناييإلازم تما ا|ي نراه إقتس هلام مرتو لاضلاد ةطلظلا ١
 ١ وبمن ملاذ لاحياَعَن هاتدتكف يسود ةقرلل حمهتداركن بل نشا كناكدإل ا

 ١ قامدرعم املا ةخشلز ان كن 5 قرط ل مارسكتت ةزشيل اركي هند تِتِقِناَحو ١

 و8 ,يزلازملا حدوته هر و مضارب هرمنا نقرادم تالف لنج
 | سو هنيلط شاص مندا لول يمر الو رحال تضارب بازل هكا موا كحل
 | مصشلام هرتماو مهن ع حرف الي يؤلف اا ا ظ
 ١ ا 2ع انا د0 يزم ره ماكل ال ةفي هنا هعبصا اعود تاكو ايف"
 ١ ةرصخل مرسال ادعم ساعاو لتوزع هند'ةرش :زض لارسال زقمٌوكوالا عورشم ِببَسناَع ا
 ا ددسن اكد“ ؟عورخلل نرطلر سنو لهااو محلااوسرتمال نلذؤ مهين عاطا متَعتحالا ْ

 راو خنقرم ذل ةو مااحد تهز يتبتما ص والل ضل ابشل ليات اوني نوياللضفا
 ميلا فلو عقر اواو كاك دفا نتطفت نهر شر نادل جس نو تحج وحج |
 رطل تان صنم تما  ةلكاحلاب ةنلشللا :دالتلعمشللو تت ةزررم منئل هرم |
 قانا لإنوج امتع زقناد قررطلا ةجرخا كاغدازمزسح ساكو تضم وت تاكب ١
 نيني ةزتزم هن وزيت الجاهل زش دقني تاكو كل اكل احدي انه حدا نيالا ظ
 يسال اًوماناموفادتلا حم نمزرخو «:نتيللتب داق هتما كيفاغابعرت مديداكك ل ذذاف

 |ماكرغع عيالو نا عيل لات نوب لقزعد كو غرهجا بس عتشت )وأ
 ب اؤيباف « حلاك نيركت عدي يحال رصتعلا خيش رل اغا نفناف هلا |
 انلاك ناز همس تام دوبتمل ةمت لات شاالا ل4 لج رع هد اباوانغتشما ١ ١

 0 انما لطب ابم زم تنلننإن لات هنااا ىفعلا يف هب مثيلعراسحاو ١
 ا : 1 «#_تتئةملاكا تر هندروللدو ٠ نيئراصلا حم ْ

 الإ ى ىلع بلاغا يداوم انفع ف ١

 ليال طيز ناسحلو ايداماو ايات اقم هدانا زها فوفوه اًميندَومس عّنَع
 | مدنا هرعت ات هزنع ِفيبانحا نوكيا لس احنا صولا طرسنمو نت نو ةدامشازع نؤطسملا عشنا

 قد تقوؤالر اودع اوين اك هنادي ن نحل طر زهو وسر خائن كلك هدعّووا
 تنك دكا ةزعتخات ملاوي ارتد ةزرم كلاس و :نئتصلابنينوكي نط شمجؤلاو تق |

 مدللجب نا تدل ام شهلا وتييال دل تلذف اذ نامل انه إش زم احلاَو هل
 ١١ لضم انه ناكاذات د مضي ترك ديو هباسلزم هحختسدالوا ل ملاناَهو تو ةناتلإعا
 وزال هر اديس ناكد نما لان تلا ةزضحلو خدعت تفيكذ تنل ل وانيشلاا
 ةاياولع اسال :هناكحاو هناعاف 0 اك وماؤت هانعرضه اني راال ومن هنعهدافدر

 ْ فرع نار هدنع نوك لاذ منور لتخاضحالاو : هذاسحاو ل ءولغ نائيالاد
 ْ ! لذا نجزم نان عري نم تيل هدييطلالا ذ ةكحلا يجز للت !تازؤرفمر سطع

 ١ .امانهازنناا نكوارز فق ماقملاب نون قمت تغلا 00
 ا تيل بمالي نوكأ نان هيعمل لاق لاك هنهادنحر نموا | ٍدَع هدضفت

| 



 ْ نان اهتلعرل لؤي كلان تم اناكدقو هزت مو اانا لم اكزاخ اب كاتفيزعتنخ شلال نلا ّْ

 | نيلاخاتزهرج فورم كير نفك كنادصمل كا نافل منن «زيلزةلا غاز تمانع
 ١ كي ديزاظساررماصو

 ا ىفلانافهتماتجب دك ناحل انه و "باكل ةنيزعمؤ هربرتفترتم مهضابارل د ١

 | ضازطللعورتس كمتو ه هت شل تاعاشملا عزت نا اهلا اد وله اّبح
 ٍ فاما انر١ تركك ا فاو ختفنق مداد تجسس ا
 | تحتر 'دينرظللا جاور ياض دا ةناو لاق ؟تلددج و ةقفادوو ا
 / قماننجناورملا + شل ابيك هينا ٠
 | اضنال امها 041 ب تي ناعما ا
 | كةاغرلا ماع نها طا يس نكن هطوب.هدوع هو اساس ماننالا تن بالك
 ١ ىزدال نخينساد فار ة اعوام اف كنا نوما
 هزه هرلاغلا تاَماَّمال ىّوعرل اهانرالزذالاث هىيلامو هن ثلذ نوككذنا ذامالا(

 ا واكرم كابا حايكاياف بنيطبزمةزحملاو هاخلاز هتلر امبةداللابضرارلل
 ع هتسز فم مؤعل اباذاي يسرا“ ناو ناينإل انهارت رمز مح و اقف ةيزاكلا ١
 || داكدو الا معاي لور اتت امي هر فوصل ] بلو اًرمضاإ.ناجرتلذغم يقرا 500 اد دن |
 ا امنا حنت ماب دحر دارت لوو اجا ادم عّسولا رمعلا ١
 ١ هدا م ءاقعد جتك لاك املاك هن هالثام ماب اضع الا هنييع وضم اًسجْورْعلَع ا

 ١ يوباذيتراًصاَح دار 3م للان مس نايضة عاق اتم | ا
 00 « نيمار هنن عد ينل هتدالاسافرصم اًرمف عيمنماكادعشف ١ ١

 ٠ تلات اجي ضرحلاف قانا هنمتنؤ اهججإ ف ةنسبانإ تلتزم ١
 ١ عجل فن هنا روكغ اا تعول 6
 2 رواجا نز ذيل وظن وااو يدا ةَسرترماياَعت ندا اوطمونغن ١ ا
 اوزذخ اطل معز نما هت متلاو كتل طتنلنق دؤحت زمز كنف نحلل ةباكاب |
 هددرارمإ 4 الع جون ومهما تياطاو »م :تطالارازؤال امواخا او هلا |
 | اوطوجبإف .ماللادهرم : ت تلاخرد 3 مدت ةزبافاك يذل يه نه تل ذ بلغ اف | ْ
 ا دال الار فو ويجسد يككاو عنو مهول مدىوارتما|

 افالطبال هن ميسر اب حراشلا رتب اع ررتح ضعي ا ذاعشعناوغالار
 دزنقوونالا مهادز جلالك هدالد يعرج لحل )تاز اضن تبامنق 2
 .١ معطر يلا :ثزاصؤف> تافؤال انهو ءزتشلا نزف ورسانلا تكا ]

 ا

 يا

 دج عت

 | مسذلعو ترشد 6 هل كؤنيب ةنجاتل تقتلوا بلا ترا لوطا ذاف داخليا |
 | ككاخلا ونعيم زج !كلاذاتو حصا ديل تاغ للف كوع
 | مشا راو رمتعطا :,ْطِجاَو همسلا هم انطوت ِمْرَعَو ا 9
 ا | انح راشلنا ولف هلخش دورين حاظلاو هلَوكَي هب اصاخ تاتو ْ

 مزج ام ءينحلا قش منعدم اكبيطن هرالا ةلشنق ايزل كلذ هالو تترئْخاَو دلل ْ
 ١ سف داب كارت ناكدإلا ولا انهناولف ةنوغجب 'ىزعو نيجه تنفق شنت ا

»©- | 

 هاماغذ



 | تكاءامالا ناكدتو هان ذاموئتدل محَو ناكام هلنحلاو ادنعاشلا ةساببلاب ةماقمال
 ْ 7 قاعه لزب كلادعت ناكو هتاوّرلا ةسايس نهر ارش انما ةنَسا ملون هلع مندائنم

 أ مينغ كابو كانماو همض دن الكمي عام باكر دج كام داخو 0

 | مهتحاح رون 1 كيري عالم نال كرد , نداوحرخبو كومان تتلق اك قرف

 ْ ِ .وضعلو 9 دايو داون اواو هنلا هحررملا ول ع عريس تعسو ماتيإلا

 | تاوتبخلا متاعب يي ريولسل موطش الو كرت حان ايدل
 مه وق زرار امين كمت لتبتوئاوككاونا اءعتها اون واكد لان لاف قم

 | هتضسرلإلا عقاغنالارالآول اطاختَت نأ. ةالازف افورحمالؤقريهاوئ وفر مهؤدكاو امرذ
 ١ ناكل لكامل نافهدشر ع نال كب مس

 | تننزا مب لقي منعه اىدالكو يتالطب انْ .نالؤإع غرض ايدل
 يلع دوتز هلع كلن تال دز اف حان اطمح مانيب وضعا ادا 5

 اتدا كانا "ابدع باننجلانتطمهادٌعا اي مان مرو دو لجفنش الو
 دمهراؤحا عّم املدع نظم لعمر ردات د نان ةجت اظظانملاب جو شتر 0

 اك 0 شكلا يفوارارلا نوسحلاب هييعاو در الرامي ري
 تاعاطلانعامكلاد ناو :نيطل منعا بتاّيضالازعم موفد تضل نان

 كفن داو مرم ١اولك و :كلتصلا ةشاواعراراللا اواهتتساناناجا قانايحا هوؤادر

 تيروو تحال الماك هلماك كراز 1 ريكا يافا وهون امنه نورك انكنن ]

 هو وعراب امن ف :ةوناز نيرا هان اييمجاوإ هللاشمل هناك! نذ هلا هنت ا

 ا انام  هصعم :: كللانعادعَو تايِلع انؤنغلا ناين را لاهتننه اوما اًوِلِطَبَو لالل اره

 | هلكذ انا عداق كلذ هلبجولإ قف عازنوجم نونه يدوخ كنك ويب ارب
 ُ هدوم عمور هدرصخالا دائم محور ةالهرد ديم ا

 ١ لت *كلد)ثمؤزم خا اى كاياف هدثو حم هيْضوصلا جشم ضعياو* هدو عمال ا ضعبلو |

 | كمه ظاذا تسلل ينم 000 لو ناوعَي مجدا ٍتاّمنف |
 | تيار هو الذل ناو مد اضط الوان عزل بضع رالو نالاقو ءاشاتؤاو
 | تلافؤ كلا او قوم مذا ىلاولا نبي هان وهيْذِنِي و ذك ناد ما
 ْ انزل ةؤؤرس ةعام احامت هتحاذلاغم بلل وهز رس ابا يشل انف نيمسمإلا |

 |كنامذف 'ورعاف «ةبيع هتيازا نه كابزحال اممرتعو اح ريما ماك زتخسللو هنايولاولا |
 8 - كوع دن ان هناز ما انهو 5 .رالاهابرهسزملو اان |

 ضر ىانلازعشل ازا هكا تلك كل ذلز ىف رتل اةوجاص لاهاي |
 ادن نوكناولزجال هنال هب نؤررنت/رطؤمع) صج ناونخلذ اكزجاعرتشم ١
 | تيسناكذذُي رار ضم هنو ابزاز هج ا سا غشا نيل ال ايكو العم ١
 نص 2 عزف ناٌمزلا ادعو ةواحلاو أهل رح تلطز لؤي نعني ينصر لول اممهارل | ا

 ان نالسانلاب نضل ءوستر نظل جزاك ات ام ءوسس حمم نيرا 00 1

 ا 0 اناكت جيارشملا:نف نيج تارت مب ةيواطمو ولذا تش اك اغاو لاق م
 ٍْ مكنامنعلا تاَنْو ركأ نم هنغ يف صنم اك رلطر م ل كراج نامراشالذل ندرماذا

 ا
 ا

 هه ور ميسم
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 اتمنا كيج

 || كلذ مدور ا نريسمل هب حزنت ارم ١"نولخحلا هل يشل لش خازم اما هع موا طكم نمملالا ةزاذلا
 | مازولا اولو ةتولخ زايجاو هينخل وطين هنت د بكت از» توام اعلا العلا هتيم
 | اتصرؤبءاصتسا دبع تجف امت.وعد مسمر ير اضل انجلشم تربل جار زال هناف

 ناس لع هدضواو هب اكو هركذؤح هيل امزفنإ بش دلإب اسال للان اف حاول رمل ارد
 زون نؤيدرللا انما خايشال اًرغْؤال ' وسال :جلا هلا زلا انهو بنتن اق ماوس ْ

 | نادللزب خالبمالا ضف رتيبلو مقؤحو خيتي وحلو ةراخمان الع نقرطلا حاهيشا مج
 ١١ ل هانم اناكورشملاازطإب ادامعدا ماما مرات تضضا ادرج عرشتب اونإب
 | « #3 لاهل ايرهسنملاو ٠ ريل امانه رونو وضخ زم

 | قزم قيجزنالا نولخ ا زمدخ الو الع جادا مَ ضان دا وحاز موني بخان مدع
 لضم لعن اخيام تكا لوعن هناعدند ايسر لؤنملا ممل ارتب ذ اكزذر كد داس
 | تعور عساكر ةتوذت نشكل از فرصلاخالا داشتعا هو لع ةنطاتضلا هلاتإل هتف
 | نقتحضراهملا موال او تاركا لاّوحال انه هذ ؤطخن ايياوحرنال لبنها
 | ايِإسلاذاف رثولا قطب مك قنانتغتسال اننيرطجب هل هلراوفالا هزمجزع اطنملا مك تانكي
 ٍقيرطبالا تكتم امو هيِمظفناكناالا اهي حّوْتمس نال ىلبجال رواها
 ١ رعوشتس اننا ضغيل ههذود اج ضحيلول اعل هللا حرض اولماثو «هطضقق نطلانسحّودعتولا |
 ْ تاقكلذذ دحر متبلالا نكت لذ ناف هرثما هيل الوب اييرمالبا ةامال نهد طجرل هللا ١

 ا
 ا

0 

 0 و وز 215712 51662577 نهجه هب حج 7

 2 ا

 م

 | ايات يماول ىلاغتلاقو *هئال انائرالا هتِِفْبب امل ةز الا نمناَو اَعْن لاف“ ةنللّد انئاثسال |
 هاري نزلا مدا تمس «دبدوصلا نخاؤ دا رمهشا اىرامعو عؤمرلانعالتشم هللا | ظ خاصا اقرت با تهزمو هبال اهلل يحن م اعرتضنم اكشن اخ تيد ضرع نزلا ١
 اغاو ةريعد نس)كال ا هعوقو درج هتان >لالاو هالّضلا هلع مداانونإ حرم لوط |
 تاك تاثاال وع تل ةلةربال هدا هحظد اهتسالا طع اجعل اتا نملك ايامصاحخلذ |

 اك هته جزل لوم هديتطم ذطباننمو ةرفتش نملك ازع هيينم ضي تن زياد |
 ضرالا غإَيمال ناملط ةايانفم سناك هلا تلا هيلع مدا دوج ايدك اطارصانا ١
 ولاا املاَنش نطل لاتدازم ٌيتطضارتنلال نعرف بانك ذةخقلا هفبلخ |
 هل جات لى اذ ل هاًديبلف ئترتنا ٍتاوّصل اقياتفح دل ار دازعر.يهلار ومع كد كالذي |
 1 « طاح تردسرّحلا «رش ةكذغت |

 شئ | "ىلع دنا تهاون اسمو 0|
 عانذال )اود انوزعار غمر اص تلد ناخب مسن مترالاقت ضاناودولمت |
 شلات هداج مطوش ظفؤم ْمِنَب هالو ”تردلشم هل عنب زمر ذو كنا منع ١
 | اوافَذِفَو ٌنسانلاز مزح هيه عمت اك اجرنا كلذ ةاوارمإلا حا إيحتافوالانهتنقو |

 عّمولرللاهزما ءانهت امزح تاكل ماَمَو الرز يمّواَحَر ونموت نزول
 -6 هن - هر كر يحي سلا كي ُّ َء ٠.حاش أ. 2 5-0570 2 ءد.ع ا

 كك ىلاغن هلا عي دوم رضي ارةركاشل لوط طاوغل :يرتبسسن اكو دياي اخؤحلا |
 ١و نئوللانتسملا نيلي ارك تو سكك نان لاهنتم كك اخ ات سو ريك ايد وون

 مه مل ا و ا م تدعتمكلا

 حت



 ا هر هتشنشل نمل! هر انهت هرثل ةئيبرلا قظتملا هشبل :قنالا لا حان كلذ ْ

 ٌْ ادع نذالا رمي هخضحتو نتا لاعنند ادري كيلا حل ذ ناني ني يلئعتو نامنرلات يا ضمداع

 ْ صرح ةكتضبضار هدول دن غضضْئزو بعل اد ايبؤتح نلضل انسحيمب نال ءؤسّو بزتهاد

 ْ اوه تل اخي دل مهو اذا عري دكت تفحلا مشن نمو اهييرالو نما رات هنهانايَرن

 ا 3 1 2 2 بر اه داما نو نيل اِتَرهنزخلز

 | لكاال رع تجول يالاب تلة وتحا نؤدإو زم ةيبتشما مجلسي لوزكال نك

 | نع هتءارخركز منهو يع انلار صن لذ ايرتحلاو عيل عيري صيدو نّاابتمللاكو
 ْ | ةزديادتبع د تاوئشا نانو هشه ؤ كرا خيش ذو نماريف تائدفر

 ْ هلحاوداراو نورا تايرا هلع عفج اذريطعل ام هّيليغراصؤخ ند كيران ةناوغ يد

 ْ > نما رن نش ايرتشماو نوه تيكا واقد كاد ديت
 | لاعّيرما وا! يدبمم ن اكو ةيِضاحا هند لاش انك نشف ما و يارس دم يلا نوندالا
 ٍ دع مكايعاوس انغذا 6 باكمام ناي و ةنياملو عيا لوب

 ا | دل ةو دلعي عمنا هريس عبلع هيخرحاا ميغ تيتماكزم ا هنيلانواةححام

 | داتيحال از مللي دنا هاواي عاشت هني كانت دل تتوب
 | ىلا تدتكإال هتف كسر مكياج اناا ركتين السان ناحل
 5 #1 يلاحل اتت سرملاف * ايهالاعملا
 ا داع هبال قت ةزدا كخدل تمون م كب |
 | مهتوتنوا ددزتلام كا كان ديلا معرس يما مدينا رشا لكءباجالا مدا

 | فرح نق د نازل امل ذلعاف جاحد ءالاطا مهرإب بز نع عننا ال و ديدين اوكواذا
 | طاجبسالال 0 اتدامامالا ناكرد و هوبا نمو منع بزقلل لضم هب | ْ
 | ضتتفل اا انا ةنصك هجوم ما صحا

 تاب عضاد قل ياا > انا املاغ ناكر ١ ياا

 م ءددد تنام الو تانك ||
 ١ ملت و هن طل كلام م ءاو دول نيد ءادرسانلا 5

 ١ . كفن هداولاف |ضرعم تنكر ا « 5 ةزخ ريما طستمت جا .

 ْ كس يو ممِساَخْخداَو : يف يوه 5
 ١ 0 ل تسح ههزالاف لغز ناو * ةكفتنب : ةتصفتب + هول روت ١ ناو“ «

 | ذاع تسكن ؤ خرم نب ةزعاؤلا ملا ا لا «لافاس خالل
 اانا اكس ان ]عاف ىنرنا شما تشو 5 نا ادخل ارنوب ناشي هيدفت |
 | ثايدظنالو تماطل لغتنا نل سو يذالاب مشلب نم معو هعوشاشل لافخالا |
 ظ | تافرعيلاال لات داي حلات قاخَو كل عيبالتلل ةذاف اذن نام رك ْ

 |خديردسسعوم راحل ابمةفلك نت ل
 ا هورع از ةزاتقول اكتم .تسوكز ماا ديالزم:ةريجب غايب 1١د الوب هدا م



 ددخ تكتم ظل نزع, 1 قش ا نت تح تب مهمتنا -> 0 ماك كلتا كاش كل تي تنك

 ١ -  0انت و ينتاك اندالاتاخ لا ةتامسااتلاذ هنلااوا ابا هذان را ا ||

 | نزال ازالته نا ممرتحالاو اينرهلإف وكلام كمت تانت كاع نتدغ كالتف تن
 |هللو همم ها هراعدز عزت اهل اق هيلع مرتتل حنيف كلنا عفن كيلا
 | 000 ازمانعو يمان امر

 تصل ئينزقو نقم عن عطيت هلاك ىرتسن ذكية يربط 5 1

 هيد ',لونت هنعهها درو كر ود تايعس ناكدف د «ك الانشاد دودو ى ير تقيد اورغأ

 قالا مزح نع هدا .هنععرما ولا لموت نكاخ سوو فوركز م4 هاج كوفر ةعزمزسا انا اًمأ

 1 دوعويدطقر تم طغنإو هررحن يمزج طر 5 نمل 8-5 هربسسز :انكؤع ف زملاققإلان 0
 :٠1 ومملا هل ايقضيرجلاف تا ها نمل زم ون ساو هلع نؤد هر ضف لع
 1 + لع هنولاعت هنياممخل امد 0

 ١ زنك من مَنَعا ١ زل اونو د تيل ادن ع هنا نيكل متبيعإ رقظنن ا اهؤج ا معال نانا 1

 ةفءومإل ذكَدتن :ةلها لاةمالاءلت درتي لوين اعتم ع تارتسيوتطاذاوأ ١

 ف اعل هتدا حولوا هندا هو صا ا تحومو هت انما هييعالَعلاطاهتا |

 كعالطازم .ردسا ىلا تاوسصنا 1 اسد خايْعيع تماطااذا دؤادإي >ااتل'هنيلعدوادملا |

 انلا تيراع كازا ما ا قدي اعل تايصعلاح دياي نوعان اهنرعز جسما جاع

 مخ اونن ل كاب ليناسب امتع ووأت شتا | ةيصلا تالنرن غرس حمية وي | 0

 امنا هدر نان . داؤي بانو ميلعل 2 اييالا|يلاق داع خال اَمَت هنهاناق | |

 يلا اهضَمب عاب وبعفلك هلق قواشلاخمانمدلاخلت زمول ”مدنعاتماكن اكام |
 اهتمن و: اقم ةزوصلا ىهاعا, هدازناى ريش نا عّميت دالا م ةرودو رشم هووص تارا صنعي |

 7 دعت او ثماني تروم هِْف ان ةدنرموهاغاق تن تامرصا هاي هدرشاناوهةلاّصا |

 خالل تضماخإ ناك ءارؤيِع انك ترتد اداناتعُم تاناكصا < 0 2 كلة

 رم و ودبس ناكر «نزرغت انجاعرارحاّرخف ةنيجزارايخا اك نالوست
 0 راق انااا ]غاوي ان طائرات لل ذاع الوتقيتقا رتل انا م

 ططيزاكو "ناثتلامادامم هيي تدرج ريجزعمتم لا ديد تم ورااع اشرف |
 | ا داو ةيذاكلا اهي واحد ةيبك توضح زتماذ ناغنسال زماككرياكر كاكا
 0 ري كت هل عمات *» هملا

 ع سوا غتود زم .

 دع 2

 ت0 ا

 0 ا ا وو 2 او

 هج حج ا

 ما ا ةنر مواسم وسوم 1 تاوغالا يراعس |

 ٠ "اتم فذ اكوا مةعطا ةدووسر اك [عتتساراؤ دارا ايلا اخ اهيشهلترادعاا ا

 | 2م ]لقت هناا دق كل ةدهبإل من داف عماهطعلكاب مزهر قلق هسمم ةرثشك |
 ْ ةاظلازدسإطمقنو هاي اًكوارتعن+وجال ديك رع اتسناوهجاوعات | ا

 ا تهد اك لامن هسا حولا اي نعم مهمل طخ تلكأا اف تيدوطمرتهناوعاو ١ ا

 ْ 3 نال اخ طعتيمن نتياعر ةااهسمو ءمعمضا ارض تورضتما عاطل | ]

 0 8 تب حجما هاتب دان عم وطاخ رش و

 نمت اجيال ريع لاما دا تنعي ةركوا» هاي

 2 يمد تو
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 ازجلايلاطبد نادل ني كل ذهلوضا داق ملاكا هلاوفا ضاقت هذاا حس نم نغتسمالا؛ ا

 ذااخا "هت هنداوطرإ تسلا اضعناكتفو دعبل كيج اور نكات كو اب نيالا ١

 .ر هير حلاذ لح وزع جر عم 2كوم) ىفي ء داو تعالت هيتشاام هدو فيف هع ١ ا

 ْ ملوك ذكرا ذل ثزع مهحلار جز لال مام يارا عميدة رجا وار ابر ا

 هل ل ذ اذا هل 0ذؤجر >تضور لك زم اهنمر ««تْزي زب بعكلا خف فيه هيلع هيريشلا»
 :كاعازلوت هدد هتف ءازباتلت: هذعاسم تركو هفضنو ةلضل ايلا مَدَع باب خرق
 كلتا كر كرنع ةنره نود كتترهكلعد ”اتارتنل ازماوشوششنن نا ناّومالا اهيا ءاكاياف
 ١ :يضلالا العا يعصال قواضلا نام : ؟ةمصذ انداصن اكانااهتسنالا ,1كل لسمو ماغا
 هداتصايي كي اريل !مانغمزاق تبا هوت تق لضم ةلاصإل ادا كلذ
 ا ماك مهقراشسا ل وهرتلو هرم ماو ةتواشتا ع يهت هتينح رك هداك اال

 يصاب هرعيستقل دائتاعأل البيات ناك ةارماضطلااى | سائيللاكلذ ٍبجاصوواداامارتتكَت

 | اعطلااننفناقداشال كر ددجب ةنيجا طعاما انفيجات ةنرضتج همت طكاوا هتييبسملاف
 5 *« تلاع ا برشرولاف ه.كلذرح

 عمم نعت هدام تعوانالا <:
 ١ لير عوخو تلف منع اسم معرة يدالب لكامل اب نلغنب |ييذ ئاونجل عام ةزخكا

 222217222 و سس و سس سمعو

' 
 ْ عانس تكنو يشل نمدقو اجا ةنيحات دلل ةنعلا نال كل عه تن اا

 0 0 0 ةادحاو ةيتر ةنياحار ضلت 0000 ناوحالا
 ىف ارا اليدرارتدال احراج تخخوه ذا هيبف صال هتالا ءل اضن هلازن اف طلاع

 ْ أ نتتحوميل طرا هلاتتا قليب لايف هت حا لالادحا ادا

00 

0 

 5 تضخ !2هب ااه ساوغلا اهو نيطاحلا ١ ا - 0 م
 اامانوكتتةكاشلا ايو) كريس 2 داع مو تيور زا يشع 7 -ارةكاضإ سورا رانا مدع

 له رحب ام احلاناف هناماَو هتف هذ دوم اع هداهم ايت دل تور نه ناعانح دوه

 واهنكااوب الازم هل يزتاب قرا اتيان الذ ةزهاظل اهل امعا هدْومسْنم هضننواهل احح
 مدخول« ادان,مدانل ةداّيحلاو مهدابجا ةرشعم حاصائلتلا ناكدفو ةيشلحلا

 عي

2 

 رجا ناطر مارح و امال اًهولَلاَقَك هزجو ةرطخ ا هلل ان نبار رق

 ةللحلا| ورا اب اوزتخنال لوسي هند اه اوما اعود. تتاكدفو 5 هيا كرمعَو يربع
 د انيقاتح ملدا ةؤلذت ”داصةدلّد كان ع وتد لاا ١ حمم تننولا كعاهناذ
 | اهتم نريلا مختفي ةلؤ م انلكمىتشال ننراخل اايارم ت تناكتل ذلة لاترشنلا
 حمرينه امام ءو هنو جرييصقن دز متاع تؤم انب نذر احلا ناق ينيلابا رن ارصئالخ

 يوت سرك تطول نحب نحاول اه دو عنطع نّوماتب نديرو لاَ هللا
 | نعررملا تكون شلل اولا ورانا كح ويلان هتداعمول اك سانام ٠

 1 تر رن ادا نقرا بح نان اتكس ناد قيسلا رك اننجالاة لش |
 ناازخنماَهن ئطؤت م اهلا نود كب لؤي هللا د نرلال فانا تعم ْ

 اثار ابثول كن ةمطتيضل من قا وكحألا دالك ردا ذناف لاكمال

 ا

 ظ
 ا

 مدان ا ايام. علان ةتط نؤكر لان دزه نزيل

 7 د ع حج بج جا 5 55 1 6

 ار ا ا و 1



 ١ تت ود عمد 2 --

 ْ قح نيفداخلا نا ذوو قول ايي نو ناناكيت يدع سوسعيب!نوا

 ا 2 ىفننا ازممهل اعف اًمهدو تلا ا تعاود الكت اورتن اعمق كلذ
 عيدا لا نسرك دن كتضان دام ناشي دا ّ
 8 «تكريداد ان انكدسرّللَو ه قمار يؤم تايصملا “زنك انف |

 2ع همز الهدا 000 ها
 ياكل اتتفبو اشك و شقرإع مل يصعنو 2 نشرت نم ةه ساه ىدوهت
 مدر ورمل منه ذره اراهدت ص متل ده اكو م تفاودا كرهت رخو 0 اعمال
 0 مهني دالك نلااياورلا زياشتن و باخ كدنعلكا فرئنحلا نموا لوف تام
 ْ رودرا 0 ل يملا هت وسد 0

 ١ ةكيبزد ل مولات هتيم "نة لونك امه متناهي وزملا مارا اهبدس تحتمل
 1 0 مهرتضو منت من موتا دلإمعاطجو + هتس 200 ةءاذوالا ضمت معدن لفروم ا
 ' اكد داو عاكزاةيباسإا هذ تاقاكّصاكان د و سامو معمم
 | عافدراعزم هتصاَحَم جز: هنوخ و إذ ءوسل 6 هشتعب |. هدؤ مثلث ١
 ْ تنام انتلوئ اا توصي ةنجس . اال ا هته انو
 هتادرمار دنا عوتم ةزاّئقح هدو جن الاف اًهزمكاهش إى + هناعرسال ةاووهشم

 نمموزب ناداك اهؤهي١ ةجلد ةةشكدسف هوسلِحاْلَو هّتارتعذلةهّمرساةل ايف دل
 م2 نئيلاَضاان اهلا هنن هريس كرس اذا هتوضإا,تضنال ام |ضال خام .راكعجلا
 ةلسللب هتلظزسخ كال دلك اٍَعمحِعَرَب د بالرمل ان عرج دعطتحلا نازيلل هتاف

 | اكهمازلانهساو حرصت :نكمءاتك هذا ووتنحو هاه( تاذايعبف ان هاشداسلا |

 | كي جفاك شات هدّكوسو هن مط هيطبا دوس وريح اهتموا هرب
 هتتتلطلاتاةانذعال او هجاومملا تاكل او دلتا هيشلانم هننقاحجباعلا 0
 مهظفلالا حير ياتو مح احا هاك هلعذ ٠ طفلا ناين هاب ليديا ٌْ
 كاتنيز نا تزين اذا البدل باف قرنا تلتزم زق تا ةئيشاظف ةقريبالا

 د01 2 - تجتمع ست

 0 ا ل ل ملا

 .٠

 ع ع

 ع

 20 2272222 < ع جس ح سعج ج

 ع

 ١ تالا تد سروللو و عري ُ فيظمالا ماوحازمدخالع 0 6

  0نر اهتدجل) هايل 1 ًّ
 ةعااكنا اسال اضن تاو وج رود داناولل انطاتدزعلاةّماَقا

 نع قوز ءوسؤ تيا ذل" ”يبشايا نجي دايك كردون معف هل ملال ١
 دالساتت منكتعد زعبل نا هصخمَحَم لدا ةلءاتنم هته كل د ناك اعد هال هرّملا

 اردد نا ج تاكننالا *اسلالا نو د تاسحاال اب هيصة ب انن مزعل نم ةاسنال ايديصخ ا

 ماو جراند هتف اكرؤر ' ايلول ازمل [ه للف يابصاخ تالذؤ هماضح ماع 1

 نوي جر اوه ئابمال ند كج لا نون حا جاننجيداطف هلك ارجن اكن“ اتيلاؤنت ْ
 احلا ,هتعرد و ضر عذاشحام انهالال ف اتمني "ساس اع بطا ايلا ةبلح |

 ْ ةنراحمزافؤيتتنإل امد حوفولا 0 5
 كاعد اعين هقنف دان منك ىتزنا هم دباو اوزنافيج وافيا نور نرمانلاو ربك
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 - 1 دنع ك1 ةاظكام هاج ادام كل

 ْ ك6 دحازم هند خل هنسابئس تلكولف لاخلا ةعاتسلق اهلل عهبؤسلا هن بيس 0

 | دم بيلا انزل صيباملع عربتم ملغ ةيتكاوزلا و رزعا لوين هن رمال تيت ا

 ْ الاسنان نكات تاز تاَرِبنَو تربتخانف انيالا ممارس ترمز لاوجحالاذاف نانا
 ةذاغّشل افلا قكلذلو 2: اذ ايزل ماخارس هلا نه كيل نتك كايداعت ليج زع
 َ ةزان ابا ٌقالاجاو ةز ارحل ئذاخإو ةز انزز امل قالو ةنزان: لاك نكلاتي

 دّسلاد اكيداَف *ةراث ةللظلا خكاضاو ةزاث هتقستما : نكاد قطبا قالخنو

 كشك دج كياني لد ذادلا ننجالا جالا نينمولا لكن الخامنمج نموت
 ا 3 لعاب اوشن تاناوسخا ل ند انركدوم نفاخ ضو انهن هيد نمو لانا ا

 | 8 لوضينرلا)تضاعبيجناكو زنا هعتف بر ةينابررسا تلاد عداها
 | تادضج ين اف ناضل ا ماهل قواخار ٍاجيوتناو هاش
 ا م 00 :ةماتتمالا نعت راعوشل !نامزلا هد جاخلاز<كنطزف ع
 ”غانازيعكم اوخالامعااقبزنناركب لفن ناكي :ةنعايولا يِاَمَحلا ر ام لاخلا ْ

 | جعاشلاو : ىهضلا ناريعرهؤتخانو د١ذا تركت ركل عصي الكل نافئضادلا موبلاةج ١
 طاق انلاو كنلازمبلطلا امهات يستمني ١انغن اهحلاو نم ا

 0 و نيل اعسل ماا تن 2 نم هنوقيلناؤلالع تادايجل روضات ْ
 ْ هيلع مهر 3: 0 لخمس متابالا ةؤداو لولو لكلا م مدد هللا | جحا ا

 - طعدتمإ اهتن هنا 0 .
 ثيحُو هددرص مول فرطا ديل ايزطك دروتكت تلّدلَد ءانيلهاربغة ككاو إطعام مَع

 | كنكاما ورمل اىكم ةنيهاذوه اهتمت انجل ضنا ازاوتسم ساقوم اا نع
 | هئياؤمكش لاخفا مد كيبل لاه قماروكأ اذاني هللا دحر ساو كيور عسا
 امك نا اأو ف ك١ هناف ةباتشد 2: ام اك هه افاداص هوجناَننمْحع
 ْ هوطرطئ لكلب ١ قفت كلذ ةخسغرا ةجكدْ اوكف تل درضلاب ناكوماغ مب

 همي درسوا هيو خجل | سرتفس نا هعصرتلاغشلان وكت همالَعْرمَو لاف هش ةزحا اين

 (مسطيِلف هضرإف اعراز دينال 3 ناكنا كال دور كمنسكاو الامال 0

 دلك هصرَدَيي ماه هنا را ص محن فلا ريغ يتلكنمَو كولو تلقا ناو

 لج جيبو داركم امك رش ل نوككت نا يشر ارض كيميط نمل ع نموت ناك ىتت
 ال امخالو اماتنم لطب ال لجتزع هتلال هع انجوم انها نب موس
 ] هديك نرحا ةمالاعزمج و 0 اكو إل هاضومح هلاجرسار ناق همراو هلا وعر افانه )تف

 ١ امد اقل تيزي )نكن ثينااهو ةفراتللاو تافيتكازم هتك يئاكتهتارككيذا

 ٍ علاش ادداغال ندتلكأم ذاعامزع دلت شم ةذلع اال نان وزعحر نشلائاو

 0 نيناهتدا متاتؤزداضل'ة نمل عهدي ناكر يا

| 

0 

 ب ب

 ّ فداضارّص انا كل 0 امنا ِبْعاَع مومن عمات حل يمن

 انما ذك دكت لافت هند رص صرقَو هت دولا تييدصسم ىلا ظ
 نوادر السالمة ا.ئلا فوات هندا ةزضح رعب الك هلا ومالا |

 ا

 | هتررفد "هداه مدن سما كوع ءراووق نكي دقيسلامزهر شبل ةلكاب اغا
 | مدس ع كرم ووعي 2 2 م سمح



 ب ب رجس مج انا 1 تق

 تفك ةالص ملا 200 وزو ياسا ةزع دج اي ديم ا

 ّ . ٠ نمل اهاتكهدزجملاو « لاو حا اي قرصان ى كسلا |

 ..ةعوسماغتهنبا رس |تعو ا
 اًضَحاَم مصعيل نَح“ تح نال اي يدا وأ مالو ة هكتار الف ١ تدب كو اتمتع ٌْ
 2210 اميملكر اشغال همك لازم اناا تما او ةنهتسو عئطن تع لاخلا ْ
 النت تاكا زين امنتتلت ةزجورلا ةزاشبإب لكلا هدعاتا « اطوال او ةؤبتت ٠

 9/٠ ارميا دان نيبال تحاول اقاذو "تحب تألف جمالا اع قل ْ
 1 قياس اانعن درجلاو هازخل ا ؤرواكسلال لوني هنا ندفع خا تاكو هي ا

 | نؤ هيلو كوتسا اهناناتت عنكم حاز“ كالذيدل ةفرممالهئاف اًهروما قم |
 | اًيدلا درت وت مكنماور و اشنو + ِهباَب دم هبلقلاعا تتقديلعلط قبطي ممفوتم

 نيه افز واخت كلون هنعوذإ عكر ناكو «ءرملاختالو هدارباولعاو لكك ا قم هرحالاو
 ا قي ل لالالا غ تاكا ذالْوَتَو اتنين بع ناكو ديالا

 ريل لؤلا تاريخا هيج بهزت )خر 'لنتعزال كلدَّو انكمللب تيت ديدَسيباكدل ١
 | لااا هو وزع هتلازكلي ارثم ندمت اونا رجة ئاكلاو ارلاذا ةيرتمتو |
 لضاؤم هئايحلاو هز وكرم نتا خ توكل هاا نحيص اي هس تا

 ا« تايا يزعم احر نحل اولا كمرثمالا هنيتوز لع ]جلا رن ناالا ملم ءاخنلا |
 ١ 0 : *« شراح تر هش دلو ٠ هبرسايال انهم ١

 ا 3 نوع ل اقندسا تنا'انمو ها

 ْ نانا وعز تل زؤتو يمت هتيتشاةلماطعت تورملا لع تنقع اركي تعمم |
 ا ف نيج اا تافصننوسلتلا انياغيبانارؤمالا هلهاف كلل ذ حت زعين اضعا رح
 ١ امد دولا تيجو سرانإث م دج ٍ

 ا وفلل اتا اماّو نظل وهاذا املكمّولحل ١ هنهل ادن نال عرح انوا حلاظ تينا |
 ىو هاشم هن تر عضو ةوصل اطرش -لَتِجوزِلا فاولاكل د زعو مهم نعوم اضاف ما ْ

 ا ١| قي نا نعت قد قحايانخاومرتحال يل ااكت هسا حممد الا هلا ويتمؤلحلا هدهزلمنا

 ٠ْ تاق كل ةؤ انه انتزع ورم اظعد هتناتنفما مضرع تيك ميولقو مادبا ْ

 / ةنساوسو هوتيل عيهاج ا جرتْسناكنقو «ماهلا تاك شارل اتا انيعح زق اعنا |
 ْ ضو :ةدومزللا سوت ازا ومال توني * ايا ديك تاتئالادابعْن ال ومب ْ

 هديتي ناكو نيم قطز هتإلانونزقيلالاناتوالايا مهي اماول اف حا مكعرنلا كَت |
 ١ لاوتسي يزعل وَمْبَو دراي خول نورتو ديال انزرتل نان عوج رماَع الع |
 3مل رتضابإ دلع دل د لخوض ةيتقر هةنانك قنات كل نؤمن ديداَم |
 رك هنضاملا طئرشلانؤذذاف فرحان ا عم قواه اجضؤرفل ةنضبلا |
 0 مي ماد دسحا ةدقو "تعالو اعلا ْ

 | تفرتالا ءادخ رسم مح تامراخت « تشمل عجاف هنفتكقيرطتمم ءابإضكوؤ ملاغعلا
 |كلذاكتائخام خازم هطاووعم سعت "نام نإ حكم طف دف ظاواطيان

 | هربوا ذات كلدغاولعم اميناغ دلع : اونلطاون اكره 2 هدا ءوسو مهراضن ءو وسل ْ

 اىرد



 ممر ملاذ
 يل ادحولا جالدنتسال ابكل ا 0 ةذعاتللو هيي ١
 ا دع م ابيع نيطااس منمرتايكه يف خئباك ييدته اة بولا ا
 0 0 اززبكو .انجج طين مي ضك ح2 هدام لعب ناعناالا ايشوزلا نشسكا ّْ ١
 | لونها هميروماؤخ اع جرتبس تاكد العث الو كادبإ هده وش جم ةدوحل صتدذاتمالا |
 | كل ويفتر اضورملل هرظ لتر غذا درج لع نفق ل ب ع ْ
 | قادت زعاناعز للا منو تحد ةكلا يؤلف خااقاز ويت لا يرمتلا |
 1 لاس ناطور ءااتقا لات هاد يالحدضايغااك آو ١
 | زمجنكتل ا ةمالعنةكلد نانٍتونسلابةنشاكمارعإلا |
 كلوي هدا هكر ص العيدابي تلو وست رزعز مناخ اولا ونم اهنا ا

 | جيافن دانيت معيش اهب ابوه ؤل اد ابجلإوصاصمِظَع ءئثركف طعم عطار لل خشب ١
 ْ يمس ناييعرنتنمل باكا ملطااذاوب بايحا ئسلقن ةالاتيي نا |
 | نفت هيلع ارتئرغتنه انين نيج قالا دونش كر دكر يضلل صحو و طع حدا مدح ١
 | ١تكدانكتلعدل لوفي ناةنتطلاموت هدّبعزم ربا ات هلداذ اداغالا ضب جدلا
 ا «٠ تار احلا تزوسركلو ؟ هدم يو اجو 0 تنوج يتديلا

 ظ | ردد ع يسم نيام اطاس و 0
 0 8 ناك ةزورنص ترك اهرايلوج يذلا رجلا ذاع تكونت *كل رشم مّتسا ناسف ٍ
 | نادارا نم هنا هَح/ٌصاؤحلا دع يرتب وف نتللا هالو ا مافن فد ايداغلا له هم

 | لكذ هللعلا دعك هلل اقيلالْزف لك دريل ءاطازغاعزسينإلا جبه هشيةراف 1
 ا دحد ام تل دز هده نفدركس و هزم هدانا زمملا نون قواد ممانمو دانسات |

 ١ نم هن فديت مجال هاف اعدل جس اةرخالاايف هيمي ينل هذي نعل نصوم |
 ا ولها حلات اناو لان دملاكت لد فلج و ءانمفةناوصَوٍياَن مهاب جهال جميع
 را اين هذخا ام اماو "يلع طف يزل اومذنال يام شاي مسالا يللا نائذاالا 0
 | حاطب ار لح عزق نا إب كإباف يزغا ةزحالا هدم نين هنم مرج دن انمْؤولو تكا |
 ١ ني تيا ”سعال هلح ةزحا الا هزم تالرسيبل هاف هانز ميذاعطخ |

 د سو نع هاهنا امو ا

 | لخلل الي داشراو اهي مل! مانتسالا نعل تاغ يلف ذل نيس جول اسزلباو
 | ىتيإئاَسَم هداؤاب بداثلاو جبرا لجل هان الجلال نا جميح بلت ذاوم حلل ١
 هدشرا نادك قوما يانا 2 دوام إو يدا



 ظ هعناكدا »هجن لجن هيلعالك ما ماهلاف نفف ذولموالياسزكل هلعر نم ةرداغؤب هةارحا ترو هتوف"

 تلح انها ةرئاو ذل يِيَسهنماولجل هسلجثزم هب ارصا مو 0 م
 ْ رووا نكشف هون مالك دوني هتلادهت ماو لتر تبس .ريبس ناكو 400 عمن اتت حاصلا

 1 نوع امرعمذا نمر يارب فوجدنا نزلا نيل م الا الاي اد هلوسرَداَخَن هناايادلع ١

 | ةوتاذالاوسل اهتهد ميلك تس اشد نع مّب اضرب منها هكر نيالا لما خا ناكد |

 | دعا واخت ناف ديت لالالا لنا لك ككواذ انارس كابي ء اولا كومبو ينمو |
 وهرناف لاوس كاد معِلَعحَمس نبع زمدلعو هنو كرنع تنين اير ايد ايبالحأ
 همماتتانع ماه انتل هيل 5/اقيط تاع ع راقت ل كمان ْ
 | يعز ادد لعاو امن انكم عسانا لكي ناريق تيارا نارا
 ' هتتعاؤسلا نإلاكناس مت هك ع نوف غن تيك لاوسربط نر كنفإ قاف
 0 ايم نظل دزكوتالاة لامس ايف هنمعتي الو هيلا نوقئظناال مككئا اع 1
 ْ لذا تن ض! عشيج كي رول امانا يف نعركاو انو جيتس ناكا يرو ١
 دعبل 212 ذر اكلمك تما وعون [سوضو رانا كيور ناشفه ا

 | قمفتولل ال قب ناك قمت وشل اعتيلاغن هللالاتيبلذ لج انتل اتسم خازم كرش الرب |
 رمح ان ةياجال اركمزماوطنخل :لكطم در وول ناكنا لا داوم ِ
 ١ نإ! ماكل غنواك رص الو تعي امان مهرها انا عزف فلا "تَرَْس خول

 9 ٠ ترملاح١برهتبروللاف انا ءاروعات ْ
 دبع سر اع سازماتنغو .
 / 5555 نزلا از فام زر طل او فلول اري ري لكبر فاغذا |

 ضرس عر داعجل ناامتبسال :نطايلا ةتاشنالو و زازحرمعزم هاوعَد هل ان

 ودلك لان هنداناف هلو مل خبلعتو «هلالاجساو ههيطظخت اتباع كين هناف كسا

 : عزك ارمةفذ هما عزم 6 هع كرد عدا ةدرخم م عوضا مدر تعول اع

 |هظتح متهامدك عبود كيبل مدد خااشام او هناوحانعزْ الو هسائراّجح

 ا | صن وكنقو ةلا و :تحايملحلاَعّن شالضارعؤشن اعدادى هارد ا هنا نيد دل كلام ١

 ا بيدنا نيو هعنخ نا هرثنودو محلا عاَتبت ارا ال ان ٌكاف ضي ضنو ةنئنر

 || ةيلخا خلا ؤا زم هيلع هند ا همفز نحل ةثراحلاو نائذال ا نايت كلو ؟ضركدنه هيلا
 6 .٠ ٠0 ت لاحلا تر سرئلاو . © هنيلع هشن تانوعر

 3 سطع عفا قلرماتفلا يضف ©: 1
 5 000 ىاوح <> ماَيِنَدُو مة درممإف يف نازل عْيس امل ومحل عوج رش ١

 مهدي نايتلايسوان ابك *كل دلع هْشاَع 5 اعزدك 0-000 ْ

 د ارو و ةردفس ن !تزخو محلا را حا لوخشنم تلكاذا 8 ١

 ّئ 0 : هنضندإين/ يون مثيها ايوب ناكو هاشم از ٠
 د هد هل ةطصمتلذوع نارا ويا 5 لا ا

 ْ | ترو ةعاجؤرصع'ةلاضو ءيدص !اييرا دج اهسا كيد منن ذيع عّيصلا |
 | ةاحواسنانلل نامت :دانتعالاوت نو تاتش انيونشملا عقتمنو ايلا ةئداغإلا
 نيج ةنوتنكا هههسلامم) كشك ع سم
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 | رل واجنبي موتا اوكا هولا
 ْ | ثروبتل ذنافرلشنل اترجووزتولا "هل دات لعام كيب ذك *كحارخ ا

 ْ يد ناكو شمال ندا ضن ةذايزلا تق تشاكناو ةداعريتلا قرار يشدو ةْئاَدفلا ١

 | ديحتتلإؤلا تادايحل اضف ان هلكال نان تايد اًمه ناك اذا الا ةياملا حضور نع تلمتلاب |
 ] يمهل جاللكال يايا نشا 0

 0 'رعترعريهتو دنمتقت كب داو ءاذعو را نإ خل لكدن ءركاو خازن ناونال اانا

 ا مل تنو هيلع هند يعض لوس الط كتلك ها نعد نال ذا مكساج

 دوم اب ع صرحت نع امه ئلعزبزعكشن انم لؤستر كنه هلؤق اهيلاراشال |
 ١3 * تزيملاىل اير تىّضلد ه مجفودأ

 3 ندع دبإ اعنا احو ءأ
 ا كلذ م1 مطل بحنعَم ملم امل العلا و ءانينوالا ةيك تن عريطفز يدزح رش ١

 ا لالة لاخلا ايزبالاةقروسفماف مافونجب ماينهازعوزجل |
 | لج ا نا ثيل هلا ةسزماوزن كالو اكل د ايبلوالا رولات نوت تيمنا ينو 1

 ١ | هدييوكمالايفالا لها ااطا دب تضامنا قنا الؤشا وكول |
 0 تيّحره كثار هولد انغاكق ووفساَم <امتسو موتلانتال ورمالاةن عورواشمو |

 3 سس يع امكتكرت ام نيؤكرنا هب اضال د وي كنو نيلع نال سناك | 0

 "مدعي فرع البحلا نعت واشبزب اهز اص ةةماخل ان :هرينوكل انه نما سيل روم نع احلا 0 ا
 .يهسسيصستام ب00200 0

 نعوا ملاك هسا عل اننالا ه هيف امون الإ هل هدم ارب ال اعال "واشد ال لوم |

 ْ ىل انت داَمم تاَعاَس ا كحااو اييلوالل دَوْيب ناكر ةدمالا يم لغد ف شدو معنويا | 0

 ْ ياعم ايبداتببل مينغ م تاغاشملد ىيبنشلا ةادامع قي هودي ال انه داجبال |

 ْت يل هتدامهّيئاَعاعَدو ”نييجا نوى موم 0

 دك اما ديم 2 و أ
 0 رطب ار للا ماربإ هل ل ايد ةنييصل اهدا نإ ميما ازم امل ضم تلطنتتو رتب هرتتحم]ك |

 ا 1 تورت ركن كود ومب هندا هكر نيدلاتضمايغا ا ةتحمسو ؛ىئلملا هشدحوتمالا ْ

 | رالاو طع ضحوصا خم تّماك اهرو ”دّكيف ان ممنيناانمدعا عطتسا م ماتتللاة ١
 | وشما مذم تكف ل ذ اوك امل هللا تت ونولن اع اعدمإل اوصاعك هنريحايويروص

 ْ هركسلكف | ىد البهي كل ور شيك معين تلاظلاوابترلامي ةيكشايرو ”ناّتسدأ

 ا دوس دست زيفالو هدا ركاشذ نموت نايضالا ب
 | مهريطلو ءةولاشرع 2 ا ب ييسسلا

 | 12 بال سارناضر نماخا
 |ربعاتءاماو نارا ا مانت متاع 1 ىرااىوا تحرر تلإب هاد“ تربع انما نئولب |
 0 اوهام تش اذا ام 0 يفدلىسو 0 هاد نكست جلامزمرسيلاَو دبس ماا هلك ملا

 ْ 0 راض هدر فذ ”ةرشسالا كلذ ناتو يت : جزحالاوايثرملا|
 اخ 24 هلق كرش اون تراك ةييشح قوس اكم ريداطرسللاتاضانإك ايشمالا

2 5007551 0 



 ١ زل رميسن همام اك هدا حم محتقد هلشما توكل كرط دا اف ديرك عدمت اعنا عت مااؤحازم 1

 | متم رسوترتاؤل هداك رادو تامارك شلات ىنحلا هيا الك دا ضاانا لضم
 اثر سسرحلاف « هديكت ون هّصم تنفوؤامانفم هاظعاالكو هنبد بع 8 0

 اهو ١ دع هتالاعت ! كلذ يعل |

  2ا انك جاو وكفا يزرع : هسالازع يهتز عز حو نرش يلوي زمنا شلال مشن:

 فب تلكناي مهم ٌءاعاوةنكساولا ماكو لادا ارعالا لهن ا يذلا نارا |
 جرارات هنوط جالا ةرسادلال ابرك بنزف نعي ةمنصرعُو هب دؤت وتس دمق هللاسؤبني |

 | لل 3 خطاط هدر ةرصر روب هن ئمنيبلالا عينك ف انادي معا سيان هانا كلذ
 ٠ْ اديه جلدنا لد نيبكاف كالاذ خربت انا 5 رس هنملكايبنال ميس لع ءد صرب نوجا علا

 روح هغارت نع ةكدو و فاما قالا طمفم وم اهال د هشمدلدب ددالامالا هيب لحام عمو ا ْ

 سلو اهيننالا | اهتِلع حد هولا لاج نيطقلاخ ف ككلان ورك تنمو تاجات اقواةينا ْ

 ن اه يلرخلاو ءاسطلال جاني داك ث هنهانا الواو :تؤحلاشادايلدالاث [2
 ظ 0000 هزمللا"ةذ ككاو ببطا ءامطا اعطال نم كسار اذ ا

 |الاؤ او ةزاع)لا خل اكن مدا نتن عراو هع ان هشدجتو ةهآلان اتي ثّيحتم كد تؤ كلذ

 عر يع « تشعاماكي كتمت
  3هيمان هانا اهو 1

 دادألا عملت لما نيزيتشدار اس ا ناؤها لريال اكل وصح طتوصرح
 | >ن متضارنتاؤ كيا ركلاومهبد انف هاما مجيلطل احر هركذ لاح ةنولطلل 1
 كلذاكو داّتتملا وصح ضلال: نال وش اذ تطول تيالو ةراته نوعنتتحَ |

  0درا داش »د ةيوسللام رعالو انهت اللا هلاك قت هدم 5

 | تو ناذل تعض ةانوكدلادع نات مرات تناولك «ةزصحل وع

 قو هتفؤاديزمو لذ ةوالمبتلا هدب نرسل خلاوكتلا ناخهنافدتل ©|
 ذ مهبدااتاق اكايدالذاتمطا مع يتوألان هو هرت دة هني هني ِ!

 مانجر تيإف دبا :لاتتؤلا هارموم هوه سيق ةداوح عم دون د هتيم ثيل ملكا هيلطتناف

  1ا | «تضن مهلا طرف « ََقلَحمَمَ ىلاَعهذدا متم داللاهنحاصوعيُب ,ضوال يرش

 ١ ب هااّضتتشانالكيذ اترالؤادلهذو اعيد ايدادادال العدان! الكدستف دون اق
 | ميدلاو ةنيمدا 0 سيول + هدا شل انه هزل عاوتل ادع
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 ٠ ولا حاولا براشل اًولكأل اجساد تعبان ِ

 ال

 ب كو كت ادا 0 محرم ل يس

 0 سايد لوتاف
0 6 

 ايياتندنه١ اهلا تاهضداؤ:صت 2لاَعت هندا انعركل تاع نول ]
 |ةوتخاف كافعا < هيض و اف 5-55 ْ
 0 2 وهي ا6 كلان للآن هند نا امة مند وسر نيل !ندداتلا نبذ ءامال اد افتقد 1



 ا | لذا مالوش اىش كانل تلال ماييندو مهندرمإإف نبعد هلبللات اق مولا ل «دابعإ هيلع 2
 | يرسل خدرلا برن عداغو لعد ذر دلك تاظنلاتالزعإ مزمل اعلان هىنزمنا نيِع زن طنم ا

 ١ اال انملاَحف طقم تمواخيال لؤي نر ضال تعمر لجو زعبي باج اهي زخن يحياشالا هنم
 ل ةيصخشو عكول نوه تلا زوار ظن ماورذ ]حو زعمدا هيوم ةصي هسلذؤع ١

 | ناكزه تبن رخل رم هنعمتو ئرنضراوتا يزف سا ميسا ْ
 | ةئلاب د تنل مضاء ىلا كاتخفالا ةنه نو داير اضن أظن او هيبطالا>دارالا ةَرمَصَح هررتَم
 | ةيطعتا عزت نب هرمهةوعسو نيدارلا دعس عرتما مسلما اياظنمت كلذدانم ارت ا
 ْ | دوخي نزلا امل نورا عولا ددئطت اون هتناساط تحن وكلا ةرضلح#: ”تاتنللق ا

 ْ زيينسو لاشك ن ملال اتناك رمت تلق يكمل تلذف هذال هناعمدلةنز هزمت |
 ا | لاؤلا ةناعسس هده لان تالكادرعاَمَو هل تان كازا عرغت هناجر ةزظنا نع |
 ا تالاف كلذ ترسو ننس و هن ندوه تس اطلاوخ تع نسو نضو تام تقلا ١

 | و نؤردزنال اال هلع مدار لل ازد اك نينا ادع ساد رسوم تالذ نيل اخ نزنسو
 نما جَوزعمساالاه يصل ككل ةلاذشر املا ناخب نيذلا اينمْتسالا درع امل تان
 | *_-رامدلاخلاِتّر سرحان » هرضلاطت هنباَناَم اكدبو
 خ كس اهل ١ هاعوبإ اعل هدد يسع هنأ هد 0

 0 م ا قاد ثا تييرعا ءلاىن

 هيئة اك ع عيمج جاابركذ ذل لومي كلذ معتدل جاوب اما لاخت هرادفابراعشا

 طعن ضو ناخد كنوز كات تيان ارا
 ارتيتلاخن هاما عا امر لوسين عدس عوردس تمور نايفس همام نؤددب

 اعذب _ تربكاي تالداقانلظ ةنوصدنم تؤ نام 'ىحرايغب هقيِعر حطم هظفحي ماكحلا

 ْ ادي 1 تيتزم ةنيينمانلومتا 0 :عياوخطا ةهفذإل# هدعلا ظ

 ْ هدو هدزعر ضيدرشز خلا حاجي حلاك ومو رنا "زال تلذ تفتك[ ناو هنكعام
 - نع مرا قا زمام 0 ا
 ح الذل ذات تطمن ف ومايطلل نع رايها طزاخالا هل اد ايلت زوز 0
 0 ةتيازارن وانام هو مدح منا 2 وحلا هتارنالا 5 كو رويس هلم |
 ونمو تطال 3غ نان هتعتلل ذ نفخ ل اوعدان :رهاف كاع بنِ هنديهس |

 مضل نذ يلا خضلاو هنطانو يزبلا ملال ةر شل تاومالا ل امكملاخع
 0 طي ملا وص جا انمو ضارخسالاو ةسيطل ارك لذ غموض نكات دحمد

 ِ 3 ا لانة هلا منازن جئت قوتها تاسومك اقلط جال فحم موه سيل ١
 ا ع دل عدالة يوزس اهبج 00 ةَمّدلَع حوتملاارنطو لاولاو د منتمالا ا

 مسي اهشاالث انإبا تينببازم جواحلازم عتضانازثيكت لل خفت ”معيبلا بخ وطب
 ا !اعريسرم لان ايار“ ةديرعا هلك رك تي تاقاَمَد "تالذ نسي هنو هبابط
 | د1 روز مدنا نم زا اكو لعيد منيرحتاو اديتلا نمو ا

 | اهني يجو ةرعتضرمو هرلغالا عنتر خاف ف لاغي رتخالار اهدا لك عداضتتالاب
 |نتببلا قليبي لاف يري رمالازا ب١ راطرشو دا نونا اب

 ذل .

 اجو

 و

0 

3 
 لس



 هبنوكب كلَذك لال انرب تتركب اكحونم اناف كل ذي اكن هتلا تريغ لاف ةاابز قماش سرع
 7 ع «ةذانو٠ حور )عإ *ةزاو هزت جم علوان هران ههلالا تاحؤض اناا لنطعو «"نلحلا

 ا ةار ةدكواضس الكا كيؤعنوكب حؤتشلاو هينباتتالا :نيطجالاوهو رجا رما/ ارش ١

 | كلذ اال اوحال ثاترازمرخل هجو ”ةطساويتلتلا نوكرف دلْوْنَب نيل هاا -

 0 ذ لاقت هال ارم ارجإ |0كب3 هل تندر ظن هخاياتنم مَع بدال نش 9
 هند'ل ايدو ؟بييداشلا 0 ا

 ظ ةدافلا دعيج يتوق هاو تخديخا ايد نيب ورد امن اةّيفاعلان تحال
 ا .جاتل ب قريخا منكحنخ اكتر داتفلادبغ حيل تلال ايم داًصم طوطشرلا ١

 ١ ةنؤ هراعب مومارح يؤؤن انا كايا داّبعلل ةعرداخا!يتايلَحف "هتف زعزتح |

 1 كه و

 ل ع ير وحج

 ١ ص هدرعتم ماا ناكتا اورومالا خو ر 0غ هزان و عرتس اع هزانو هتلطلا ا

 8 "وعدم نشا تقاعد ياخ تلمسا
 ا تائلاخ ! )صا ادن ١ طن م وورد عيسحْنظنب خبايا ءاجساذا ضر ابيرو ورشا

 ا تاَداوَعَفع ايعفعا تملكها عجور را نسي رنا ذر 0 تتباَراذ ال ظفر لاس اء
 ْ نا ليبال اتت ميم هتلانافوإ جلي نيرملاب رمت تدعو قبسناك
 | الوتلاب يدوخ اراه انهض احاتم سيح ام مانا اكن ةموبكاتنرت جي
 | عصزخا كيجالاو عّونضملا ةدكَو هداَغتتسالاو هواش نّيتال امل ءاججامملا ةرقكو |

 لاضاق مات الاك اند ناك تاظلالاضارمال الوب دونه هداه نيبال تضخا
 ْ 0 * جواز مدجو ايف خشالؤل بذاك ادام زلاكم!مانخال اه لخاوا ١
 ١ قحفشايا لوما نك كيلتو نؤمن هنافّذابلا ةمادا باطلعال ٌدايلاغرمصل اب ١

 نفك انضم دوا مهل نماؤرزملو ةملشتل ابان هتاف نيستمحا قلغلا

 دز: ةينيرادالعهيزوموزملاقاغلاذ ةىزنا هيلع ام ظفحز ل هاو كيرا هداف

 ؟تتملااحلا بر سولو © اباويازم تؤساْؤاَو ١

 تقال دبل ال تلاطلاذاتحسإب يلا رجع هك تالذْلَصاَو ؛لكتارش هدنعات ١ د

 تاكو يكانكم طاق قس ديل نانصمراهسؤ تؤرطيضرتملا ءاتايذ |

 رك

 اج 2 هدهتج نطو لال لغ منت هزم نأ هَتحامص انْ اَخا ١ عم اسوعُقاَنولا '

 | هدكجز+ هدالد مل 2و هضرم لا خلا غن هن مليش الإبهام كتم هتها هصركيأ خت ْ

 1 مق دما ماديا وتضواك كداكوارنم هايل اوم وفم ةيبرملستلل ثيوويذ

 ْ دفاعا راجت لعؤااستةخاكلا لاكدل نود اتاناتلب هنلخنز ا

 اه أب نبه / ند طلع هيا نبا“ فا تهد هأا

 | مهلكت ورضاك ائدجبوخ يديوحريصا]ب ؛؟لخلاو ةرغاتالو د :كانردج و باو ؤلعمتعا

 ياهو عيال رعد سدخارمو "بولا نداج «اغ وب
 او 9 0-9 ب - + د رع 1

طا ب هده 0 "
 اي 7 3 نا اإل لة نشا



01 

 0 ومال اطر 20من شادن عوز حملا جدل خو دند لالا هقيب احنا 'نظ ملكت لذ لصارأ
 0 أ ايس هسلاو اراهم كل ذاصّبف متت 12:ناجلاحّن تل هَرَدَعاكالا هئر ذخن دار ضني تح

 ١ ع براق مننا مسمع اصب ام
 ا قفؤإالا نتا اال بساحل .هريصالي هلاّوحال باير انمؤ اذا نما فرع اعبر دك يلط مَ ا

 | مدت ندلالضاغ 5 "مروج كعت اكو ةلعاشلل أ: ةحو عرضعا١ لسعد نمد يع نعل و

 ١ تالة لاف ياخ تول دو هرسصا نب 5 دود مالظع ظداخ رقد تدخلا ا

 ١ فرتورا ترص وخيوضر اغلا وحال اي اياترإللع نازبجلا ماييتفي نيكولا اين انم انصخغ نا |

 لا تا ا م -لطو هرائقن انزل مد تاكدلك

 داع هتناؤدت وقعه: طابي و مظاعاف تن تكامل: قمرة ناتو الذع |

 ١ تسرع افلا ::«ناجالاو باضكأل بإب حطم جت يح دنيا تنبح م اتاي ١

 انمَد كي اينجل نكت تائاسصا ام ثيندَح يار اشنا المال هناف تّييشاع تلعن اف
 ا يمال اعف تا قلاَخت شالا نال راو اني لاقت م "كا كَجتصِيِل نك دكاطنحا '
 ا | تلو مولع هئناث نانمكل ا ١تاعال كم ةييسلالان ةينموكا قدم ايزو ليد

 اال و كبييير شمال جيبات هناي دجله: كيل ؛ 0 ع ا و نرحل

 ١ هلا تحرم هجيولاداوسالا هتمتااّيبْألاف نامزلا تؤ كناؤسدح ١2د علوج

 ْ تا اترهسرئللات م ازارمتلنفرتمالا انه تنحف ترفي تاكشننإو ْ

 ا

 ا اكوا هاا لو مسد نيطعاو هع - هونصيامع اي يواننانغرماسإَصحاد ان تهاجم | 'مادتهع عدلت عمو في وياه انو ل:

 ١ صل نيا يكاطا ذأ ها قال رتل ةنتو اصح اكتلل نان توما تفاالاداك هاك
 تاّنالا ئاْخَتْ اَمتلاَمأ 2 تحل تالا لفها نم نا ةةرووض ردا ثلط | ا
 0 ةناصزع يزضزخل اكل يسن فو « هل تااّنبأل ضرع ةوتهلا نم يوي عيب 4 هافيحص |

 ْ مكيلع لوْمْبمندا حب نبدا لقا ناكد «ةضيرووعدو درهاظ عض لان نلت |
 | ل اعلاشيّجرم هتقم لا صف رظنلايد ته ارسم اكان مننا فاق ضارمال ري اس نهج د اضل
 ا ند *ارتؤن اوه يبن طاقم ةنرظنلاب هنا ككذكءانعر ماغو بوشلاواثالاو ةالاشلا |

 | اهو ههيطام عجرم انحادنمو :تعورلاو نذل الصبان رسال ةيد ١
 ْ حويل كو هْدَحْيبطَد ةزدرمعين د 2-5200 «تلذ درع ءاوسس د رلاو جرا نيسجمللا |

 انزظرا يع طرتع هدا عؤطنإلا هيكلة نعببطلا ةنيشطنم كنق تلد يساانيبامع |

 ْ ايت هى داو اهيوَجب :ةنااقدالزددجاو زك ياحمام اذنه هتمزعا

 1 قلب إيولوف نائرلكيساَن امراوماطعب جاع كروز: نوب تتلاو ةطسانأ ْ

 دارت با تاج كوه : ل قفيلانم تاو ضنلكوت دايما عجلان نارخج التي
 ا ثل وكامل نملك محا هرفي ام زكن هز حتت م هيرست ا

 ْ 9 ا نان 3 كاي اكدمل اختتام دال اذوتضنلا
 نشل ةيزيملك نه نكس اهجكمل لالا رانا يلف اغليك ذاكتافوشكأن
 وت ودع مالت نلادلر كوت اخي كل ةةّئمخمل عب جيشا
 2 انك طال ؤصانا' ناونجل ١اهيااولعاق «ةننعلاب ذك تلا ذ حتت وااو ةزيئسلل |



 سس سا ا سس 1

 و وا عئطلاب ةلدإ و (نعاوهناكا اهيل : ءاذخلا نإ نيااطا تونا ءانلاذا نخل ليلا ْ

 دال يلاَكْن هند انش نازكال اهوا رضي الذ اًنموفل اًدخلا ةعيبطلا تكطقفانانك هيصاخلا

 0 2 كتل اى الئ ل كاز“ كان ْ

 ١ هئيلعاؤاكاخال ا اهكءتتسال اباركح د دوالا متلاناذ غفاههيدتس رت طزمر الاول انمر تيب ١
 | ععاظمإ هنغعشنلا ةةلغل ناك ايلاغ نارام هنن هدا هزحا رقرماانهو ن نانسدالا هون ّ

 | اهددتنالاو ةيطاقت 3 لغلاف لكان كاع ندجلانهوي ةن عشا وار ارا مافطلاذا
 | ةئذيلا اف دضلل يحوم اهعؤتم و مزع ذ ك4 يلق نال رمال د فرو باوصرت ع مهد امز ا

 ا ةكشلو ير رغم ذي تكما خال: ذاهلرظبال و حمل منال ىثنلاذا عظف

 / طف ورحااذخان يح نِلعريَدَ م سودخ او بوشلالكال لامعا ةىدبجصلا
 ١ لوطن اوعت را اي

 ا نالؤدحن تتلافالإكك هاؤمت تعي طلاق اف هاتلق اهل خا غون ع روبط

 ا | ذلكألاو اتخلايلطن ذناعارم عّم هماي للا غووطنم يلع لكل لقب اهيبضل ل وععيفل

 بحويمرشلا كذا اني حوش بط كن مهتما فلا هيضاك ةرحاولا

 افلا كل ذل ةنتت تالا اه ةزانخالا 52 هم واوا هيلا

 وسم د اوصاتملا كح وال اكل

 |0000 د ةوصمةلاخيوب دنع

 ضال عقب دج ةلكدا ول نر ضن ورحل يعط اخ ا دال ةَتلَعِف اًمءالكوا | دولا

 111 ا انالو ستتم ني 1 50

 ٠ قحط حر "ا ىحيو مف لسمسللا اعدل ايش نكتولرلا ثداخ مناك اوس جيان

 ا جانا هتونما نزال عن مواسم اىاجتونلا ةيؤمالا خو عطار تفل ةنماذجملا»
 نورا هاف سرشالاو كلا ياام يك نضل ةزيزعملاال ةءكودإلا هيحئاض ١
 جلا تيتان عياد جيلا ول اهلرجيبالو دست اقاةفاضمالامالا هيا هذكأدأ |
 معنا روض ابالد قش ]ردو توائم تالذ< اش امو ضماوللو قى 0 0 ١

 ٍ قي غاالؤ دك بكن اج هزن ةذايعلل حزما ةزع ةنينبهرؤن عو خلا واركشد ا ةحيتيش ||

 | ةنينالا هلت هيفان كيل نادّحل خيتو بعل اف ايظاوعوج دوو 0 تملا أ
 ا اهاتفالاهر دبع ع ذاكل 5 بوكا عملا نمدحاملل اظنحا مومو ذم هلل نظبلا عش

 ا هيتام اعل 0اس 5 2 ْ

 تءاتتفملا ةنوهالا تالضف جرج كلذ نال ذحابلا ةناو ضع هج امتلاك دانس | ا

 اهسحتاسص 030مل اخ ناتو دهامتن قرع ءذ تادايح عرفنا اىؤتمتاو |

 0 دبر هسريللاو « مكانا ل كاانتهإت اقف ف ىتينا تادرصال اًدوضاغاط مد د قدك ١

 ظ ١ « ف عونط ظذهارتخا انعو 0
 اى افضل تهت صوؤ بانل انا دعزتب انكم تغؤ طايبتجحالابعتجل | ا
 انك لف ذاك كلت نيطت تلغنا الا هيعوتنلاتايالول ات اعيش يحاص تلطي ١
 ا در توم حا ا اك بكرت دابم معان هذا .

 [ 29 .تنوصا م شكا ءطوشب تا تللذؤ تيكا دانا يوحسمرك |
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 | ةنكزلازم غتنماالو انفلطمك) اف قي وغ هن ءام تونر اقتصر بخ انالاف نانتنغإإ' نكلاذ اهي طمس
 | اومهاخام عرش اعلان زفلارخاوا نرتنخملا هشبنجت بانك بارا كل دلع مالكا تاب ىءاتفلطم

 | لجعل ديضتلانميوَعَ كل ذيب طنم اذا تاتا نر لاخي نكد رهاطلا مؤلح ديم
 | يلع تودين اناكاف يلا نددت ةيكرت نعال تلا دعوا زل عيعر ساق
 | ةمالازييلافتو داحس انتسب مورسادلا تجرخا ةنمارثخ نكمل وجب ليوزعمنا يك"
 | نبيل نول دكا منسق اتت ايق تس ولذا حتتو هجييع مندا يصلح معيب ماركات
 | درج نمي هلا هت نيرا لضم جاتحعمتو بنا نئلتسرلاو اينباللاوبإسع ةداببسر ومان
 | قه اوزتساق حتر دبلع للا يس ةلوسردا :عاكذو مقتلادكيل اكو حلا تثنا نما حرجا ١

 : ريزافاوظتتب مناف مواشخم اهياورهاجاذاف تامه الاٍئ نلطتننماوماد ام كد داوخات

 ظ مياولخا ايناولثنن ايعرد بؤندلاب موري اتغنالو ةةئشملا كت مركز ناوعبطننست منان

 | اطونعشتت نوكأ حرتجال نايئلللطوخن فوصل لف تالذؤتعَي تنعي كلذ

 ما

 ١ نم كنك: لع جس زنب امو خان ظماف «قرجينج جر امزهسانلالا ايلا هل ظتنال سعب |
 أر *« ت0 ملاكلا ترسو 8. حرجرا دز مةريفالا ْ ظ

 | ا اهلا هتف تق يفطول تان
 رش هبيار ينل كورال كل ند نامل 0 0 اناجواظعا
 هرااظلا سيل اانا ثيّحنم مسائل اكل ارث انك كلا دؤ امل علاو هانضنتميخا ؤ

 قولا شو لؤقاف كلذ ثلعاذا تاييحلاو لاّوحالاو لائال انين مرهاغا ةنسارفلا نهر |

1 
 طال وز منيل اطوحو زكرللو ةديناطاو ركفلاو تضارب ن اوحالا اهيا هوجان زمإك

| 

 | ىزنغ 3/0: ناجل كملي وتقر خزمزع ضرما هوجوؤ ةرظنلا تاجنا وذا /
 يقل ةدض قدوم و الع زفؤع كل دوش مافبالاقر فضال نزولا مدا هاطس
 همجو ةنسوبع عم هتقنا طمرتقب هوقيار حم جنين ارجياك' لاوحال مار ابد ايلا تاق
 ١ حسم بابا جير ءؤفباَ زد كمااكباهسقخو اهدادتفلا هدَعَو هدف مات طعل يش دوف

 | لغل) لعل وع لني دوتف ىحلاو يلا ريتك هوني ارزم 2 هسقرؤنؤعإتِإ5كلذذ ةئاضالا |
 ْ ماشا زانكه وغان نهد هلع هصالخا جريب دوف ءلكلارقان ةنهلا رك هت ام نس ْ

 ْ دما عزاشال اوم علا عاهتجم تَرَ درع بل دوش رخل داتشالاو
| 

1 

 بج

 خازم حماهيكياير هه شيل ني حاصلا نانص ظنح تحيوتاو هتينتدا تشويه ومن لعرتغنم
 هوخارزتم قر جب دفا زنلع) يل دوق كتيطتحلا رن عدس ترج هون ارز كولا ةنتيشز للا
 .١ ةز ضر كفن لور زهاب مو هبعر نشروا هسنف توي يدوي يضلل | ضع ةدهتو د صب هوغيإد نمو دافحو الاخ باص داالع) يلة وزو كطهارتع همت دوسي ١
 بيسي فضل تح ضال بل دوو لولا نقار ةئطاواع مارال وارتمنلانغتصنرتملا |
 هن اني تاِتيعإ مل دوف تنل ارنلع جام هل ريزعتلال هويبار نمو بال "جار هئاارخلا |
 ١ ساطع دوت انظف ذاق م هليذ تنغنلاو جمل نبال وسلارثبكم زفت اينو |
 ادم دا زلت لعل دوم ءازألاو تكا نخل ارثرك ونالاز نمو نلف ةلظو ةزيصملا |

 رهَدَحلعِْل ةوبؤ املهازبغ عمفراكملاب لكي هوبا ندو تسطع ال ذنذ

 "2 هل ل جا دكا ا ا 922577222527



 ان هش ف قت

 0 اب جن برت تووزملاو دكدتن قاطني اد كوم دان دعتتالاكأ
 000 اع يلد رورو تاّداحلاب تاطاتنرال اريك هْوِعباَن نمو وهلم" ةزكدهبلت نوموع] بت :

 ا ا ا ارّومال ناّييشلاررك و جارمن هلمشلا|
 ١ اهدرمابصخُم مبشور تان نال ترخيم ةدانلا كزع جوزخلا ١

 ١ اًيدلؤاهيكع وبابا اعني ءزولارثابك هؤجار نمو ِبدالا سّورازننحا اسري هدفا ا

 أ اهلجيرومالا هنري لارركمؤجبات نهر لثنحلا تعتصو بطل ظلغ ةزش وع بي دوغ |
 ا 1 ل :بكر هانم ياو ومطتتسراكو جاي وف |
 ءؤنب از نر ةردصي ل ةركعت يقدر دد دوف هني هششل |
 8 رم علا كح جوز إبل دزه يلاحا الو هلاغا دنا 1ْ

 1 هلك هوغب ادزمو هرتسبارخر هبلذ توم يك نإ دوو هه قاتعنتسنال اة كت ارت
 ١ ىوفيار زثو 0 جوع هذاا هبط ءْوسطعوا ملا غال يع «دانع عر تل دوف تاعاطلا دافع ١
 ”ريك نبايداق حول ةلقدتةرخائ لادن ِلدوي تيئبطلا فلكل ماعطلا عون |
 اك نع سا داّمعي هتظ < وسئل دل دوين] ءالودج عمنيبال هوعاَدْنَمَو «تعونللا ا

 دامت ةنسازنلا نا دعا «هيركللا تاحوتضل ازد راسل
 ا رمت امالاع مدد سزتملا ىف هلداكردحل ١اهيزهخااذ او يربو تخو هو رسازنفال اوم |

 قاحود وهاس اهسمو هدي 7 ةحائلاعد«> رمد وهام ابممتامالاعلا وهاهي |

 | ةميدولا ةرايصب نيت هللاءاَجحمال ارؤيتلذو ةتيهلالا ةتسانلايجو ناببوشف
 ا ئمولل ةنس امد هيلا يول .ايواةتم شعب اهوا هييفرسز خت سعقوام هب تشكو اهب | ْ

 ا ل اق هتعترطلا نكن د ةحضلان» سانقلغتمعا |

 ١ كلاناك هنلاتاكسائلافهدعضاوترنافتع نع تغقدامرتحت هسِلعاَحَم المرا | ٌ
 ا ل اين دانفزدو ا كلذ ناكل حوزعشا عب اكزعمهز اصب توضائلاي |

 | ماةنيز اهتكوأل داَكَن ا صدام نع داشفرجي

 |دنك قا افشل نهزقؤل ةتيفط هيج هتييعمشإتصمشالهيتل وقامت ١
 | دشعت د كلا ف ةنهزد كينبعف كلذ ٍتِيِإملَع تضدام ١
 | دشعل اخ جالا ةندوللان العاق لاق «:ئينتاوا هنت انجل انهو طه اللذ |
 | نو يركدالالتأ هتنامعج يزل ايوا ايزرطت:نبجدلل ذؤاوشس كرو يتقلص |
 | دياسمر يلا قرع كلذدت فد هيلا يرضي يزال هضم مييجونلا هعّمتشك |
 ل يسم لؤوناَعن + هيلإة عبدا اهو ءاًهدراصّورّومالا ا

 0 ا 520 ةنازفلازم اخت تل كونو > ى هرائاَو ل نركب عيل امل ٍ
 | اقضنو ةناكرع خيا 5 داشنلا نعم اناتضا قاؤع نإ[ كت هسا دانا اذا وها لو

 | ىحات كادل نشيل مالا و35 دج اره جلا هبال الالات نينو ههنولسم

 | وكي دل انزل لاهناعااطأ لحال »تف تارثعاو جلا جازماتقو قال اوكا نم
 | 4 اناثنيل اديس - يسال ظ عزا 200000 ء هتاف ' جل دلاصود

 هن هل دالأب ارب تابت بالا ةييصعلاى لهنا تع كنماالا انورولال 2 ت7

 1 الو هايم عب مام تاني انمتللدؤ جوك ايمن حالات همك
+ 2-35 
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 1و ةزشلا لش همز مال قاخن هذان غوبو «عجلاءاتفاف كرت لقال 3:ةيطلر انعم باز
 .حوضلاةنلهلا ]نقف لهررتجو مالا د ةفطنلا بيع ايواهجارنم خاتما هيف نوكناداغ |

 ْ انعاطعمؤنو ةاخشلا حيزطف هيفنتس هك ناكر و هلرن حم ِداوَصو لداتعم ناكعإكذ هللانذاب|

 | طلعمرنعرتيل “بطر مازي يتلق نت لم هم هبا ذاكَ نكد # ةرود
 ظطططلارىللالو طيتارتببل < هلتو هطرختلالر نيم ةرقصو هرح يد رش هرتسإ هقراطو

 | ةنعو فاتك الباس هدسار ظع ةلرتاعم هرج لتلسا كاوا كلا زيوتيل ةرورماتن نجم
 | امال غاَمفاَح توصل ةخيعدنم ل مسوضالو هكرو 2من هثنلالا لرتزتغم عسا
 ١ 2 نءالا- مضل راسك ع زعال لل تكلا طمس نايل ظْىتد

 ] سيل دعا لعةنسإلاجدرإل كالا : طالبت نمو رستو حرت ةرخنإلا كوتللو ارعّضلاملا ْ

 | الضر ابين اخامفد انكعاو ةتللا دعاها ككل تلاقامازبد طلو زيه
 ْ رول جيمس قلااك ناك هن هيرلل همر اللا اهل معاك ذاختنلا :لاكلامل فم متو هنلع

 ْ ما دوناتيالا جازم كانها علان وكذا قنفناناف !تطائدارهاظ ١
 || تثولاؤ ةذاللت :كامجحياَيلنا ينذااتضعالا 1 ا مرا 0 ظ

 | 0 نالتانتجرالإل جر زوما هز نك ذا "نانا ةؤته ودون
 ْ ةنايتطاو لاول هريس !ةورالاو هروشلا عم قداضلا رت 0

 ٠ْ رعاك عا نذر نص نيل عيب او كاد َعّمذاكذاف انفو هلو لئلا ةتحو

 | انشحساللا ناكاذاو هلال اقالااضتخن كد شقس وجزم يع حو قسلارلا

 || طا افو غاّمراا ديو نيك عل داحتبل ناكذاو «حاترلا مرة جدو ْ

 ١ دع ازيك ناك اكدوا نم ايلي دونم قسشلاو نيكل العاري كرنك ا
 ظ نسل رك رخل بح ةويعلبحر ملاذلقو ميطلا شميل دونم نكبلا قرد ١
 ْ نقلل ثا تكاذاةسانل عطانا هةعرسر بفعل ةرتكو ناكل عيب غشا ١
 ١ تنال رضخم هرحتس نكت او لدحلات حو ةانالاة نفع: ب نوكسلا جاي ديرو دّوسا ا

 ١ 1تعاديدوم اذ نوصعال هطستم هنن تناكىمو هدرا عاج ذوو نبذه | ١

 ١ ابي اكن او ؛ةنكسلااَو عونا ايف :ظسؤنم تتاكناو ”ضلضلاو: عازل مة ةنؤضحلا |
 ١ نيزذالار ع صناكنَمَو "ف ذاك هرماِةرِبدنِب تاظنفر للا رس بح قوزضؤف نوتضع

 | نز مهلا ثني فرو هنعِا ع بلدو راما ربك رح اخذاكنق قعاقراسؤمم |
 | ركفملا و لوطا ضل دزطاو هيجاَح نمو «تلّص ءاننومو عرضا هي اخرتها |

 ْ ءتد ورتك تناكذاذ نوبجلاو در اود ارو هنّيِع تناكنمو "نا ظبفب وو كوس ناك ا

 | تاو .نؤمامرُيغ داك و دوسح ويوافق شم ناكر '"ترزنافدراون ا

 اذا وتلاوة لها مرو الا "نلعام هطسولم ءاتببع تناكزمو "رشا وا فاقز ةزيع قيا# ١

 اناكرمد"تنبجا (جا ضم ندد لولمؤ نيتعلا تنااااف بح ةشفن ناظينشوم |
 ةهكرح هيد ن اكن هياط »وهاجر نان ملكا زكرل ا ةزئيلت ةرماهمنبع |
 يدان مالم ع ا ودمار هنيبع تن اكزمد هر دا نرعلا تنعم رن ةلحو ةنعوسبل |

 وي تاغقالا وبرك هتفنان اكن در ءهادراو ىساتن لشنا اهحا تضمرفصاظتنن انهجلاوع

 [الل ءاواولاق دادن مبواكوو ادم دج اسم د هر لسع بوضت |

 » سدس



 ( اوان لبلد رف ؛دجا ريغان فاو ضال اطس وتم هنخا ناكترمو طش زال رطل اا ا

 | عتم نيوطنشلا ظاتلاطسونموا نجاد نبش ظيرضوا عاشه اكساقهنهناكزمد |
 ْ نوماس حارجومم هيازوا هِي تلم حاس تن تتاكنمو هلدنعموهن هقالص رح ا

 | مداكزتو ربكم نؤمامدنفن] د اغّوهشإا ست قاقخ هطتسيلتم هناسل تاك |
 | يد مومد مصدات بخ ناكر دك ا هاد تس
 ْ هيلع دا َدواَو هزفننمهغارسا نش اكن هو نو ومف هنبحدالظَنمد عبختينجخ

 | كلاجح د دونمومو متيقنوا تع توَمَداعدد لنجد رح اذ هنيلإ تظن نمو بئنظعويف ١
 ظ كرمت احلا ة سمة هن يي تطير بيت توا ذ اكتم .ةناهتهضع ا
 | عليل دوو اظرلغ ةتوّصتاكنمو 45 هىفل او تاون يع هل دونما كيذر هيْوَص |
 نمو نتف لإبكو دعطنها ذل نما علذد توصف هّتنللاو هوا ا ءوسو تضع ْ
 ْ لتيدّومف هاك ل قتقعؤ هرب كايرو هلظنل كرازاتو هتتسلح نر نتوارثكتاك | ا
 ١ لتوطوا هركذلد تنل لعل دوم قوتها ريئيضع ناكني و*رب دنملاو لما ماع طع ا

 | )اوه اهيبلامتشا تان حايبسلا ةزتكو"نّيجبلو نيل يمنا دوم ةقرلا تمورنعلا |
 | ذؤنكلا :ك لهب لعل جل دوف قلا ظيلط اكن اننع اةؤم وع هلدومق |
 | ههه و": ا صراخو ريبونللو لتمعلا عليل در ظاضل اوالوطلا' نقتل اددنعمذاك |

 نطببلا نكيطاناكمو نيا كبار نيل تجر عب هوو نط دايتك ن اكسو قرشا
 ٌييظلاَو تتنك زبر عن اكن م لتغل [ندحتو يإرلا دوج عل يل دوف ردضانويط م
 5 ةح 000-5 وهف اب رامظ ناكْنمو «لّتعحلا ةمخو ةعاون اعل دوم 2 ا

 1 انيهراللا مالا هو :علزي نّتفكلا زورو تدوم ةهلاعرمظلااونساو ”تازتحاَو 3

 | ةدزمد اسلي ريكا ةغاجغل جعل ك هبكرل ديا يطبخ يار نالالوطق |
 أ هني دوف ل علوت خاصالا طمس تك الرطو وشما تمد نيل ظ دوه دب |
 ّْ داكئيوو اخ تحول دعي ةومف طرغ همرت ناكىمو هلاغالا ماكحاو جالا 0

 | طيطقيأ ةيلل اعل نإ هوه تنحل ونقد ناكرمد نو لل يل دوهط اهلا بعص همر |
 | دش وعجل دوت يناؤوتحلاعم نيفاَسلا ظيلغتا تاجا لك زيجتو ةيقحلا |
 ْ هتيم عاي ته هلا رياح ب وهف هظب ةعس ١ هاظخ تاو ةتعاك ْ

 1ْ توعنلا هدو ةنيلطابالسلا دالكن» هقاتنلتوناس ادم م «رزعلا ويضرتشلاب ناكر ا

 | ةمؤمزعتتعصاك ةنالؤم هنائوللاو طلال وتنساو تااغلل ككاو شت زنككنت
 قتلا ةدعمإل هما ضقدكو «هينناامال ' تاز وعم لها لع كرك .اهتااناب

 | ادعملص لوف هرننالا عيش زل انهيت اكدالإؤ مدن عنم مود ندي ع او ْ
 ٍ هعمل ةساعلا هز اهو هتيمج ها هداكدهتقفلخ فرصيو نيه از وعا وانضم !مرنهلا ْ

 | ةلطوسملا 6 و دااعنو ا - ل ْ

 0-0[ م مح

 ا

 0 0 3 لع يالا سازء اضف. 1
 | مخاط كلر نشل قانا تاننيط ا نغلا دعقا تنال ق ظنوا تن ْ

 لازم ذفاق اعل هاخالاذف ثو:تاذابلئقا فج ذل ضاق ذل

 محا و



 | ةفاواقحلا ةنجز هدا ةراعزمروبطل افراكلا ذ ذاك مزمال الاعلل ةنقاو نزحلا لذا -:قاوأ ةتنلاؤت ةتورزملا |

 ْ | قطترمتلزياتلا ف داو هيعوكتل ارئبصلا "ةفاوت هدلذلا عضاؤنلا ضار «ةزهملا ةنيتخلا ةنضار كرئمبالونملا |

 وقاتل دضلا يلا فو نرلا كا ذذاو طازة انا فاك انج
 ا « ةعاتملا نَج هَفاَو رحبت اي دال هفاَو كو اكلا ع عانتالا ةفام او'هبركتل اننا "فاو

 | هئاننلا عاتشالا ايات 0 مانقالان ودلال إل اطلا ةةضاو 'لاديلل مهلا ةَقاَد

 أ ثلظا اًينرلاْدْناَو هول كلتا نث "تتكا !تننها فا اةتولجاتشنإلا كي لمان

 تول انحلا هي اكيراحّمامجتسال 0 م اطعااذاربّسلا طقاو نضارخالا والا فَي ١

 ٌفالطالا واو ''حوسول الرف افاد 'ءقندأل الذحلا هَفاَو زاخننالا للطلا مفاد ا

 «٠ نامت ادضؤو لاكلا بقر دوحولا ٌةْفاَك فما ثريا ةذاّو مسالا نع جورخلا ١ ا

 6 طع واعمل مضل تهد ١ ني طر سرطو |

 ١ وسل ب ا روت ا ذمدامل اونا د ا

 0 ّساتلا از وعزع فرطل مضَعَو روبطلا لكلاب نط نم هبايحزمسانل يلاغرن عي |

 ١ ناذلا ملجز منظمو ابا ده اررهد يي 211 تاز مهيقوصتك ّْ

 ١ 0 "اانم ين اورب نا انوخهنفينضمائالا و ماجدإف تنحل ممسيلو بدالاو ْ

 :”ةدلولا د تان اكوت عنماؤنل زمنا درعة مزال ضرددن اكىخماىدلا عل ئوارتسملا
 ١ ذهني اقزام ضاهر نتّرلا ]فد احا نيرو هنا باويزم اًكضاؤتدشن ا | ْ

 حر محلا هرعت 6ك تتفرع - ةيوهو ياذا ةدع جابسرب نيادع ادت نم ْ
 نضر خاؤدّببسل اقذقذ» .اهنمايصيَبَسن ماهي ل تيس زعؤ الا سا ذااناك
 هادو نون من كرو عر تتالانغت فارتشاال انزع هتنيطلادبت ل تفن ال ل هبت

 بل ةفاعلرتع انو ةكاخ عصومي ناوتساو هنعمل [مدلض ا عضم سوت اف

 ا 5 امزعدنناىتعر ناكل خب اش ب كعملام اموت اهي بدال انمي ل صحن ظ
 ا 2 نوع وبول اهنويدارم اسمعو نيابي ْ

 0 ونوه العدل نم ان نال هعضماؤل كاماوتغ زا ال3 هنزالاذ اريمالا عضاوتنيف دومه |

 |قدددتفيلت ناملا دا عاااجل ا همام ها ؤاشل قم اك ضاؤنزكك ناكل ضل ام جحا

 / تةةدرخا ككتا عبدا هزم ة هم هل لونا هتفوف مانغمإ نكردل هناقانا قالي

 | از تنتجلاذاارسال انعم لان هديل انا يماك هيؤذؤم يبان دصنماوف لاح ياكم ْ

 ١ | تع رو ول مانا ةغانمؤما نجت نارما ريال لع تل انك وماسك |

 1 هاش ايلا عازم نوب اخ انمذل ١ ةزض يكاران ال هنا يطلب يوريهادحتا |
 ْ | ةيتلابلوناوق تاو هناي بوذا نا تركك متت درا نؤيشو ناوي با

 || خو دام دف مطومؤبانإيإاكق هناا زم يخت ءان حاملا نم نر نك هحتماؤتل |
 ١ ةلبانرئببكف دنا يالا نازل زج تر واف يزموةدططن تاس |

 | سو 00 كحق هرعت خلاق ةريبقالل
 6 هيما 1 دحر هددرلو ..« نما نمما نما هاَسجام ْ

 ع سو فلا عت جا انو 9 :
 ١

 ل ا« طن خلع نبل راس قيال ظفح |

١ 

١ 
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 (ذاكدلا تانمرك ال هاز لينال ممرّمظا امو هداني ءاييو اتمنا ناف لجو ش ايل ا
 | زول حرص اين انا ازع عامر مبرد اجنال ن يس د 3 ادعامو |

 | ةلوه اول ويري عاتجا) وا ههصر نر تاغ كرت ءنههياسز قكاذب
 ْ د ا ”ينؤلا ناز دانا زكا جوخ ا

 : 1 ا نوتنازاساورةرذانإاق و« كانت تنسح اق تالت رتخا داق 1

١ 

 ا ا ورشا كرك مد ياحتضا عايل نينا 'ههضو لضخ مدإ 0
 | يراوإب معالافد ا يع ىنواحل نأ
 5 2و هتلذ ثان | اطر ناك ايف ايش وءاطان» قركصتت ا ْ ب ع دو تبع ,شئيمعمو طب يخلو هةعاطإ هاض,ىقخاللاكَأ هضانا | ا

 ٠ ناك ايزمارخا نئنملا وم رت الو تالدة هور ا اظك ناك اعز ايش 0 ١

 دم <

 | عتابا انربإ ايزخل دان عوق دلو حل اَعت مندا دب ساؤملا ريس اكد تما |
 م راشلاة نابطالاف هوئهاو ةلالدالا ناس طنامهنس ةاعنمو مهني جلخ زالا ْ
 1 0 'هوعرلا ةككو رحل ذوق مولاو رمل و لدتاو ةنالوادوتحاشلات |

 / ةكضل اًوءةدايماَو ةنطاو ةوئدلاو هما نتشالا و رتيقلاق نشطكيلاو قاخم ا نعاتتنس |
 اظلاق 1 زال هيرو لاو مال ماهو ركلات لاق ةدارالات |
 00 راو يججلاو '-اتضعالاو ذاحمللاق هنهنؤذل ٠ "يبيها نه اكل |
 ا اكول اع انوفا تلذرتْعِفاَر زها عصوصخلاو هفؤزالاو ؟كقهاى 1

 ا يساوي جم قا لًخيْرع هدا الا هوس كال اهاقيرشسزد مب

اك نزلا ةزياكوه كه زادلا هدهو العال هّتللو 31-5 يذلا ميشال
 أ مه هع 

 0 تكس ا فاَسْوالا هزافي نول د ْ

 ا مح 27 95 دز لاخلإ ايظعو ءونيراا) الا عتمرؤمظا دل اقول جوار هته

 ا مفاتن اهرب ذ اجل اغَو تيطكتلاراذملا مةحهلازباوجز م نازك
 مدابلا كس نَعَت ضخ طعابنصمب كاسل تزنؤ ماملار 0 رع نقيا ْ
 تناقل اب كيزقمن ل15 نا نظاللاو كو ضلاَو«نوترلاو ءئشنلاو هنشللاو ««داننالاو |

 كي رواق رشم الو تنإلاو ءاضافدال و ال اكتوؤرتحاال و لاوحتالاو ناصوإلات

 ظ لال ايوفزل - ورب يس ا ْ
 | هفحصويمزتالاد اننا لكونمجي اي ماضون اؤنةوانفك ومالا هراه لب ْ

 كل وبكل ةيالدايح ما بيانا م ةزفزاسايالومد

 راما وح دل فد تللات ديرما ةلرنم لاح توذادلإعو نششلاذ نال
 ١ علمم| لها اضياه3 نامل امن 2و ايصدؤنلاب ةماعلا قوثو باتي ةنيتر ثحنُو
 8 2 . ثلا و 0 رتل لانا اتككال ا و ٌتدالاد ا

 ١ .قابدايلاف ب نيإص لع زا ضاان[



 امر نارتنطل د عراف ةلنشلا) تاجينلاو «ةنظقنلاو همؤلاو «نيكشلاو .ذكرطلاو يل و
 | مدخل داّمال الخاو هدوسالاو عزبنالا و "ةقرزال او كحال تّملاُو يببانضلاو ع ةطصنلا|

 د ماهالاو روش او ءاوحلاو ةؤعرلا و اذ ةنملالفامعو صوشملاوزيلامدومت

 ا كدالاو لاوحالاو فاضوالااو ”ايعالاو بايسالاو تبان وتحافنحم ئالطالا وأ

 | مه ئثل4نابعازموه ثّحنمو قو هشيّجزم ئشلك ةحدذانلا خبارلا مهلا هاو
 0 دافو هظقحو نادم «دتز كد حاناصتبجزم مر هنيلع هد يصوندا) وسز عانتتا لالا | ْ

 | ملاحل يلع بويز تافصزت خووعرد جزملا وم ةضلاخل عيدنا تاضصزمتلئذرثإقللا
 || دكعوتللاو نزولاك ئباسحلاو ؤشنلاَورستحلا لها انئبا ثيامةرتال اراولاب همصاخحلالا

 :ةزخالاو ايندلا ةينانل كيلاغر نع كلل نول طف نت موملاىفداهتيلعوتيم اك طلرتصلا |
 ا 3 سس هاب هتوثرلا ةدايتلا تانسزموتي ايندلا مرايكمل 0

 | ة2ئفاسلاتغكردع تاغ لاا مهو «هلتلاو*ةالضل اعيلع ]شير ائرو م# اذيتوم ْ
 ّْ ناثلاف اهبايرحتو نازذ ها و كرو ول وه موووت هتدَخ'
 ْ دبل ايلاديالا مر وهران هد لعب قوتنا تتار تارارطصا ةذاسل هاراّييخار بح مو
 أ هكا احل هداّمخاب هدايع3وضعل اتت حلا لئن ايم هدر هام ساند نمرح و رشف
 | ةماحلا حّمنتولزنس مهدلل دكق مهب عم عنم قد «داعع ميل يدل ايل لزتب
 | هو قرطام هالكوشو صا اولل العون دس جلكؤمنا ع سير مهما درع /دن
 | هلحاتت نا عوضاىطر اًيِلوالا تار هشرعمو هن اشواع عل ريوهو هتمالا ظ

 ْ نم نوككن تينا نيل زموا ءازد! مدع طايل اها -ةدزجؤرخا ا ١

 9 * سن ترتمل اهلا ترهديرلاو « تىلفلا ا
 م 3 ماعد لا عتدنا تقام و و

 | ايهلغاق قاب اطل نارام «تاكّضلاراخانمهن كنا يركع ةنايس مدع |
 ريشا ةياغو حسنات ل ذ ناف» هلت تال كسر هن يع غد نيله قطا هدرمحا اع

 هتناكو ذو هدو ةاذاشنالا قنرطم هنعدنلا مهادات معبط ان ترا عاتتطفا
 كت ا ها لؤاوركلن حت نيعضال دس لة« كش انمي همت
 رح نال ىلاَمَن هاو“ هر تيس وعلان دما هكر صاوخ  ءئررّسنلاس فَ َو.ْئاؤؤ

 ا 5 حوراومو : تكد ترطيب , هّيدتحم داوم ماس اف ماها ف حمارصنما اميل انف

 | نقلل ة يعاد لذملا ةيعانكا هتك عر وضمت اتنالا ذ ذايئاددلاالذخاعم ||
 تلة كمل و هايد نضام موو يوطاؤللو ن ةيوحسم د |[

 حيل فايطلا ك اذا جد عطانش خ١ وم ياخ لكبح انه عكا هل اع

 زا مص نبا وان ارز تاخال اهخ ذك نم ةندي مح ١ اهششمأا 4

 ادعيااف نللا كعدكتب هناثو :ز:شلاو لااله وت قرا "لاف تاعال ركب 2 ةنان

 ١ ةثاثد نئتغلا لف يدتختت :-لف ثمل اكلك ةزاذو «ةيجزنلاو هي
 هم اذ نضلا مكي ةدانو لهي هيفي 0
 ورقيه ان كسا 5ع كب تدانر نمادهادلؤف عيا لذ ديبكا
 : كي ازعل كال دطاخت الا عاقل عوتت هلع انه تاس وسع داوق ||



 دنهل هيرعرت ياما: العجال هنهلكو سلا اف ءاكخل اةرارالا ةفاذخم .هرثكأ|
 اين ناف لنوا تريز مدل سد وعملت ع نما ملا لنفرم عمال اولا رياف تلطلاو تمانع |
 أ رند ”يازكي اال كناث تلؤلت نفت سنو هنيبع نداؤص عداشمل داس نوكياللتق |
 | هوللو*همجاز رباكالادئاطعنابوإ مارا تفادي ايانكي لذي اان ْ
 5 لع هولا هت ههيازرم تمم - :كياعلات |
 : لان رلاوا هت لنا هنتي يف هن ط دنس تالا ةلكرز ةدوح ايان ْ

 متلط ىاالو هٌوهرحثنال تيب هت ئزا وخل تلف“ مكاَؤ ةفراسال كلذ مريع 1ْ

 ش ىبحب جتلا مزئهلا انتهز غن اكو سرت درونع كازا هبهيشلا كلن هنغ تاراذ ام“ كلب 1

 مك هيرو هيخم+ هز كي ضلال قا اريك اضم كلذ نرخ اكرتغل اواي ْ

 2-5 انوا نإ كل هزيل ادا اني ب كبلط عمرو عكر يل ايئهذب انبغ جواز ازع 1
 ١ | ددروس ل ظن !ماعل اتا ذة انا اذاف رت لصرلا ايام مصنع نضنتتم - ١

 ١ كل ه2 كلذ خت نادإإءاودنإ ٌدهإْعاَف نالماحا كحل ةنسايبم لجنس اَنَكَو ١

 ا ةددسا ادد نافحل اياكعالا دن رانو تجيب ايرنشعو هتؤستضلكتف ماعلا 1

 5 -كاكلا بدتبرلو . كاتهإ وب هساو ا

 : يرو هيرامتدت هتاف رات
 1 دحر دنكداو اوت ام زنانتلل نفذ بهو ملمند ايلا كلإ رولا ةرتكت قنا ا

 ا رمل هدا ذر جوتي كلذ ناد ث لعد كلَدْْعداَزاَمَو «املاةليللا تن ١

 اتيطداياتسإ انزع لش تين دانه ألا ٌللامؤملا نا هش اسر ةننرملا
 اعمل ا ١ قدتم لبنا هرحال اروماّنَع هلدتم اطاوعاو

 ا نا هتاراتحوزللا يبطل مؤ ؟2ك ل رولا لك
 | هام ةئك ةنليعد تصب هندي اامباجسو هفيبوو ضارع أ ةوجعج 3 ةرلا عج
 أ لا هتف نسا ننال لسانا - هاف تدعوا خيدل لطالا

 1 2اس ةز ومال اهي اهط نارا مدعو لتحل اجب ايطار :ةرثكل
 د ترا اهظ لازم تاتا يك ل سل ناكذا انيس هايتنولا
 | هروصل ا هيلا ةةهلاداتفو «د انفعال اتمعتم اءاببنزرال اكل ذز» بكتب تاق هييلكلا
 | طتخااغ روحا رزخنماطتر ماريا اشار غيل ارض لاذ ريو ايخالال | ْ

 |١١ نوال وري وداو كاب كوفي نها هحدرم زل تع رجس ناك ريغ و هتضب عملا |
 ْ مك جدا بوب مش الصدع ناتنالا موك اهضراؤل انعوؤملا
 ١ ل ميك داحتفو «ك>اهلل هتشب صرع تلة لقنَنثرسل ا ورم
 ْ 00 كلارا يبا دنبلا تاناوتيلاب ككل ل رطل اييبوتح يوصل قي داملا
 تاناويجلا اترقان اوت اف هنداوي تال عال نما اتماو سوماجلا5 ةراتلاو
 ْ يم خيال ةزضنملالاو لامها لان اكلكانال قفا ن تاتاوبجلا حرغ مهلا
 ٍْ قا تاك يد نيك تناكت لل اتحاد عت دادما اامخاف | ا

 ا انور خم تاتللف اقم اكرح شره !ةموهام كار داو كتقن اه كر 5

 ' 1 هن معمم هاا همت اف اهاتخاكاتمواَب مْشْحَو

 تيل 2 ا 2 ل 7

7 

 210 ا ع

 تسون 2 2-2

 قراىلا



 00000 20 و اختل 0

 || تيدزينافرؤلاةةركو كاب دعي هنلادد نيدلا )تضخ اتحعسو يما الفراك امن
 ْ فعضو او ْؤتْللاَو ملل الِكبَو ياتشنلاقِطلا جالك ->و ناييشلاو؛لتشلا|

 ْ و نجل اع :زات خل ادريَو ٌيصيلا تعضيَو .خزتملا دو دداؤب مقال نتنيتبو ةزتعلا|

 ْ ملا ترثودوو اك الا انعنو د «عانمايإةيحا هل نركب داكتال تح راوملا 2ع هايل تحضب |
 | يؤ مولاي ادهرسلل تحن دو هيكل اح نظل احل نم نا اجلا قتلا

 ا | لاق دشانم تو 127713 نت) زم ميلا اما ناقحلاذ حصل كن ظ

 هتصانلا كيلا نلا تربص رولا اهيا هني احول هيب اذا تبوس

 ْ ىتغ تل ذدنع مارب ءلنعغنر اعز تل ةبداتاَمَ َن ساو ”ثحيلاب نابجالا مدع

 0 || نضمن نهمايورن ادا ىتتمؤملا “و كو 21ج شا هتموت يدي تحسعماو

 1 يعول اهتطعيل ان هنا علوي م,تصجنن ناكلذو ككحن ةاخاماكحا لذ اغنيوباخلا ا
 0 مو دان لاجمل اًكياطاننراربعنم انس دجتو إيلا اهحل ارو اتيتمدنعه تف علخ |

 - 2 هما زتوب نينقولانيؤاضو رن ذاريصلاو خدها ان اَههلاؤ نا داهامؤ |

 | اهلا قالقا هاتر لا وعل 4 داتنا مناك
 ْ ”ةلواثطلاباجلجس ١55 لعق «تنيضلامابالشمؤ تأ ناال | 'ريرضم ةَجاَحرْل ١

 || تلوم هةنعش اخيرؤنريملا زبره ادع يررَسناكو رضنال كلف ذت يهاتف

 || اهيا كجلعن يال رتل اق لازلادبعر ون اقص اهيرمتشل اكد لاول البقول
 أ لير ميرحلاو * يزن عاظمال تبولاوخامؤلاناف كرر تلعن تازخالا
 تنك هدرا جغ هلبا متخلا ىو ها

 | ةييرومتيداع ضارقتبطاو هي .هاز صاتمرو ينؤيجب بفرك و سجم 1

 ا 0 كا : ويعلو درست وخلك لاق هلداشلاسنفو كالّوعجل لكيعولحي هللا

 ّ ”'هرححال واش راررختوم هم اع يكب هيطعب ناو'ءزحال او ايدى هرعت |

 ١ قعازالو كو سوت اوثتعنو وتسع .موتمارتالو يفت نوعا ناّوحالا اهيا |

 ْ حاطبأل يع مر ضعم هل توكددخو حش سس رص يك كب ننو!وؤفنو ىرطاخ |

 | تلاع تعنتل ككاو قورظن دك 6 يطا لا تلذذ ةدئط كش ]
 ْ ةكرشلا ناي ايشتن نام مكشنكوا كل بنك فرش 0 ْ

 | اهتتلاضوعم اذا متل ركبلتع يحاول اقل تذل ' تل زب قس اف ضف انوفاال ىف
 | شهظاف ءالطخ قوككرا اضاو ”توناشتد جراف اتركم هي ديلا
 ١ مانلاواةباضصل ومصر حانسلا تلّشلا جدد زخوت «تاثاو هؤررورتسمف ءاظحتك | ١

 دن دوي بيش اب راس اصلا

 | نْكلورَمَمَد ل تاو لاب لاذ اًشارماوعدات جوش يق نامل هت ضرغم
 نا هلا هاو ورخاك دنع عادعمو اهتداكؤشما اماما هوليعاو 2-5

 1 هوس نامي اهرح دحاجداايرو مصاعب كالا يرض اجدع هتتسلا عاج. |

 ْ مولع لا م مزال وتب هل عصنملالا نيوكبال كلذ نال ندا وو |

 ! جرم «٠ نرملف هلع 25 كَ عندرخاىص) تتلو هرركَو هناينصفب
 ١ انشر هايظ :وذخاح طولا ؤلكم هوس نوكيا ام هس خلوا مدل عع علا |



 ا

 | اهتر مازن اهماب عدمت دمتي كتورع هتلانغ تال نب هاند 1 تلا يخت إف رانا نيياتخلا 1 3
 دل نإ تحرتسا ناف ةرماتعل ومان تكلذدرهطنر هلدامتنَو تيجو هر تضخ يصل 8 ا
 طرعسللا تداتغاْسم نضيف اهو ادد كح هنو هرماش دفنت و اهودح |
 ْ ن لاقت ملال هان الام امان نازل ا دارتهالا نان انءاوحإزع ههنا هد ىوعد هل عضد ا
 | هتدونعل ال اك ماتم وعد بذاكو فان ف كح تخل ةنندا !دائتش نادتفتما |
 | طايع وانة مدان بلو بدال طاجن نمل تانج نيب تيكت ١

 ا اكرا حتا ليام نلج دحا ةناغلون عضم هلك خيب كلذ خفاف هلثازملا
 دج وهلم ولعت هد نمداتضم اعزب هدوبجزع |
 | ته! لاننا ةزيكرم هدرهظب اح لالا هت هت ظل جاضاَو «ةؤاشنع رضاع
 ااذاو ل ناقد ع 5 برلطمل |
 0 00 دامت !ةرنعلا نرحل هللا نشا هليف |
 ّْ 1 لانا عن نيج نب يلا كير همي هسا هجر نيرا ياخا |
 | يهود معنا هنا داثرات لآ يد يلحق 2 بأم در 00

 ١  0نِم هب اظ هبا مثل وتتإ ةنا نظم هكفم وم توم مسن ١تيغ ةسائرلل لاط تلذ د ّْ

 ناكرمنا ملف ناطسض سيدا نائل ةلسو هنلعمد ل ضدد“ لوسي ١

 ري وال وديلبل :يا وذ ندا اطعتخانال هتنين اعور نا ته ظحنخخ 37

 هتازفاتؤد هتيم سانل ا كواقايانجا ذك هفرسوسودوريولحل اب يم نئيبلبا |
 نود اجد سنا نوؤنمن هلوح ننس مانلا عاعررسَصد 0

 تس نو لا حم تاليف د هب نظلا نسخ سِربْربُو لؤنل تال زر وهبت

 دما. ةيلعمافادرركتهالكرتكك ساهل تحل همتم نرمض انما زم ادكل ناين ]
 الاقل عامه ايماش لذوات ارض رضا لجل ةربادزع وج اوخ
 ترن قو جلا لاكنلاب بلان دوام نكتف اك زمر تانجو

 اا نادل توج”! نيس ايش رسطكتخ ةطا تمارا ْ

 ءامانوع د صدقا ناطر هنت يب اكسس الل ١
 م ارم مال طيس ناد مانغا ومن داس د2 كلام تاكنتنت 1 ماما عيرعقلا

 طبل ًالضادؤتصإب .نااتا اوما هبفملاَتقَت ياما مارما ةرمرد تلاقاكول
 ه١ سبأ * سو

 07777 يسبب

 نهد ت6

 د 011 رج م6 ك007572719563372137117:2 011772 2 777

١ 

 ا 1 2 ا ا

 02ج

 ثا 5 د نيبال ضخ عش عسل يووم تاطخخ ل نافيا اب

 0 و تكراطغ نيك رم نقسم

 ظ كيا انوزنل ةاداّييسد مكاوخال اذان ما كلذ نافةاتلجل تلا |
 ْ ركاب ك5 د ل يبزم م عنا كا 5 و يد 0 ُ
 ا 7 7 زا هوك ركياو ستغتما ماييقا ةتكلد 2 مد ماج انجي 0

 | ةحرصمإل :قادانال 2 ةودبنلع مدل تسون ج1 ورم وسيعمل

 رافت



 07 7 رمال م :ه هيلع مننا يك رنا جرف ارلكتبالو اوان معدل غفنال هتفا ]وسر اب ياللا ن ناوكدا دن

 | اق ماقذهيكشع امون ائانلااهيبااتقر ان انيطخيا طن زارتعرا نا هدو مدي
 | رعي دانت اهلك نصين ل رلع نال لادا ريفر غدد كنف كل عول مننا هتدارحلكداتف |
 ٍ هيرست مت تمل الاَمَت صيف نهانا هتداب ةركن الانعت 0 د مصاب ١ ١

 ْ قير هن تلاكب اخ ياني نخل امضق ايف نارا ايا ىدس انو عين احا عمش نك الالم |
 إ مالا هيلع وئوم ةارا لس اكرهنسعُر نمو مهمار> زم مل لاو هالاصلا 5 ص ْ

 الجامي ونيك ةئالا توب متكو هالات امملعدءادنب نامئزبس ةلطااوغكي هانضل 0

 مك تس تسووهكالملا 0 عاوصلا ِةلَييداَدَتَح ةحاخالملاناهىلبي اد بوفِعَب ناتلذَو ا

 ْ دينا كيلغ ارسم يزعل مددال يارس ايويعبزم ميرزا هبا د هم ايانكي ون ْ

 امني ابق تكتم اتفاق ننايرجا تاويل انبضخ تيلْضلاناف |
 ادت ناو عندك اينتا اتق جيده ثباف فااضاو امكاَتْوا در هِيِلعلاَقَت هابي هغ 0

 7 مو ىرسامايفاف ىنباث هكدا هساق فراس هناإيع كلل هدح 0 ع هنيل دود اعف

 جبار را مابزعزم ربحي نحل هلاوج باكل رهظ طن وي هئيب نكن لانك *2اتلاقانزاسملا
 ظ اك طق وربتساكربصاف كلي و كناخاتذياتغوباما"هت اهشالشي تابوت |
 | لاّدكو يضيع اه ل مم مت َنطَوَو يلا سلايل لؤنلاهنيبوتتن حض اول

 | ..تالديلط مضعتو دانا ديل نزع تخل ةاك كهذا نرشارلا سلخ نعاتتإب ْ
 | ايل عيدزمتلذ نمرتكيب تيك م حوش ةّضاير هوي م ومان مانق تاه ضو قرشبب ١
 ٌهلاكحان نوراق ا لاق د ْبِشِإلا نور اهانح اًنيدانأ اًئيجصالان ا اتهببو «كَولسلاَو ١
 ا تا ءالخي انركدنال و ْالَمْو ملت د داق كنون نعانتعو انس ل عاشلل العا 1

 | تالوعيةم والا ةرتناتإانت ءانوتسال اختنا ماوطاف تغلياذا م ءالاوسملابنخم ا

 | انياطنلع جنرتفنوزعزم تاتا ام هت اتيراف يل زعانج انو ١ذاثكتم
 | كاق# تدونيودنخرتض ةلذاتنيعا توهناانؤخاتنلا ةزلا لوطي دايالو |
 | ناوةناشتنمالا عّمدلم تالبجناق حاتم عّمةنم تلت نل هنادي !اايلعا نوزاَم ْ
 ا قسرا اكونت هندا دغر ضاؤخ دعي 2 تجد غمسو نا 0 ْ

 ف ذوو ضيمالاد وضم تاف رمال هن نازي: ةئاشتسالاو
 دال اد كنع جرحا 'داهل خاتل زمدركتيإل نالفاخلا دايز نقيس ناكت لفات انلا |

 ْ عطنلاب هدو ةئكبمل ا ظاضلال زم هنم خضوع نِتَيِلد و مهنا ظانعلا حارب و

 ره اطيح تاونر الامال جيانا ىطعارتاهلالكا شمل ||

 ا لدقرحلاو حوش لربي شن يدا صاد ايتدنملوي تكونا ةكاقإف نيللا اهم |
 أ زلا نيِؤ داك ية صاخ نر اشيننسا ربعز» مصل تاق ماض اتنتنا هيلع جيذاك قتلا ْ ١

 | ضايع ممنون دورإلو ها ننكلاز« نيل مال كشف نظمت ره ل تار ١
 |اضداتدال ةعدرتالا اور هد ناب فاح دلتا حوفهلز»معيلعالو |

 | همداللرا" د03 نم تعمل لنهيألاو جك وورلد جعطإل جاوحالتا ا 0
 | ماثلادعبج ا ضل فار *عبك هنيعر اضل نينداييعكحل نال ناغادغ |
 ْ | ضف اعل ان ها ةيعو لعورتسو هننكتلاو زا واعإل كيلو 9 رخال



 | حم انلاعزعانع حوضللا ناكذات و هيخانْؤد اناا لكبال قت انسحبت ميلا ث للا
 8 ايفانطإت ىلا هندايلا انشا خنبل اخي اراتذدالا ا خانالاالااهتالشاوأ

 ْ توعوي فا امرت الن'تلظوا يش زمور كمن هاسؤ ام حتبج نمل ىف هزرمالْدا|

 | مب ءرثك هريختناق باطلا
 ظ نلعب تدب احبها َنَج «تهااسر : ١

 لعمر نع شكت و مزيغوالالو اد اوفرجو عين عومللانماوتإكن اجب اصصان هوما

 | ناوضزقّمخ اذ :نيصعم طخ ئزأل نإ هتداو ل قمت ناكت هنعهنداونصت هدانا مسار
 ٍعسز ملا نيا اة ايبا لدتا ري نيركتلا عزك هيرما ابعدلايحان نيك

 دل 1 ا سوسسمم دعو هرتخاتلا اوزكذوا

 يل ةلق ىؤمنل اوسلو قنا اى دوف !ةزنك نافاتتح تلد قاكذاولاتقلاَو | أ

 : ظ < اد اعل ردت لاو ارارتمأ
 : / وعسل ههه زم انو“ ا
 ةمدنع توضلا نرد رولا انما وؤكبال نارا دارا ةنيالؤما ناؤخلد يذأشتر ١ ةرشكأ|

 مثماا وكدا دار عوض ان كلام ماّمال اذ د حست! هتدارمعت اكدر 'باذزروصحمو ١

 ْ هليل و ميونو بسط قلم «تياطا عدو هدفت مستو هيلع مندا الوسر ا

 | هارض وسر 0 ملكو لافت هنا حلك حمر الا ومزلا لت هته عر صاز يعي تس ناكو ا

 ظ اتأيو دلك اع مادو زخم ناذااقاس متبل ملا رن رك كاتو ٍ

 ْ .انكنولا هنو 00 فّورلل جراخم ةاعا ارم نعاول هزل اهي نعت ب /
 ا انعإل < وفوذلاي بازيلا مكس مدد وز اايلر# صل اورظن ٌممناونَو ١

 ْ تي 1 نيتك تاو ت1 الك سارت هن مد 4 ةةحّور رسول ا 1 9 ُُظ ْ

 1 لضفااخ هدا دحامرم ال مززع نفود هاما كدالا مو تس هلو

 ائنمَو انك جاوا نكو كفا ةّجرشملا عمت نارها وملاو سماوال ازمدل
 صحو طسنو تلعن ع لل ضعو 91ج ذاةنق ودليل نمغديم

 ١ طاينشتسا عودي : ديرة علوم هاكوهو تح ةىعن د داس

 كب هات ايش منَ ةامؤالاو هيلع د لطمشلا يوحوي اسود حل اةفف زحاتلا انا ماكحالا |

 ١ هوجو موهاذا لالا عوفر لما دونقيب هدا هم يصل حي عير تس تح شعم | ْ)

 الانام هيلعتنال هيائلعْكَحَت يح و وود َجشملاف ربك ١ ١

 1 داحس جيدافووعت تاكو دمج هوم الك ةياوحال ذل /

 مع

 ٍ 0 هرم ةيهانوا هرم كنرككتا ىنفم اوائل عرش زغشل كلذاغانا 1

 | اؤكسو كد ذولا قيلاج اذيسا ايف هنيلا مهمتاَصَو كركذ رعي و كاع انهزع

 تتلل هزه كلد مدعت دو ملأ هدوعِراَو ؤعلاو دل ١ك رو اهم ٠

 اونو عمتويع او تميمي اانزإيخ يروا دريت

 ١ ْلاَخَت ةهاعرب نناوذ نا ناو حلل 5 ' دنا ذتافصم ةنهتصق هها جاك نازل نان ْ

 ْ ح اكوامتا هالاكؤ لاي طلنم نمو ببال لونين تاكر هنت ءلاكيزعل تن ناك نيِلئاَح ||

 ْ ع م نبال انلكرل كوم ادد ريض وجد هتف افك يوزن



 ا انصاةبب : ايم اخذ ةنانصنإب مهلا لي ناَتلإيلا ةتياحدأب اطعلا هممفب امرة العاَضاَو هةتثيضلا |

 | تعا عتمقر نير اهِتِلْماَو هلع ةلدالاب ع كادؤدرب ةديلفا قطا يظدان نأ

 : كلف قربا هنعاشاإو مودات ءامألا حورب جدر تعجل ل ودب ترج فا

 ١ هلصكن آل اثرا اب يلاخت هسا جبيل ل اشعف يونتس ترا اعز جل لان هل 0
 ْ مام تماما هل تانك هما اكو ه دوجو ل ١احدلعزع جر ذا هئلخي نا نذهب ]

 | ىلا هلو ثووتس رار تزعل اى اغن دلوف نا تلتف لن لامن هيلا ن هزم مضوا
 || دارا ن البدر لال حز هيل يؤ اَنخحو هضن رس و سال مشو نال ًسضاخر تف |
 ْ لاثفر زنا تدخر 20 تدون هتيوبإلا ةئغصيؤوهاخلا قنلملا ْ

 | ىّرَّصنا : : هلضرال اكل اتناول تيب هوو ويزَسحبا هيوم ١ ١

 | نساتتاوحإل تحاىوعّي ندا ةعيرز ل هعيدتسن ناكو همنا ادم رك وهو ةمامالا

 ؤ قلطعبال ناوين ايوان هد رماد ميتتهامتا لمع ارك دال ناملحلا ةيلط

 احا دباَوذ يف مرعا١ ورسم كال ةلهرخن لح :عرتشي اح نوؤني جل زعممشتضا |

 طوعا هيجل ل

 | سلعلا :نفلكألاد اناف ١تسواَو شانلا تاقنّصلاوطجننو اداملعي معتمر جاواكإب نا

 |هلزاثلا هييللاثال اوما نول اًيئمهنساف ىلإ َنْونَجثهَو مام ينوي

 توا علال ماوه تك عريب لمالكي نا حماد بعركت

 :5كداذلو و نيلح و اتنيالااهي ثطاخاعادحا تدددادحا ءماكحاب اطعمه

 نمو تاوتسلا زم نما قانللو نيل اظلاو ةأدطإو نّيفاتلادةّْسكلاَو |
 مههاعال درفت ابطتعآ ات خا لاعم طظحانو 0 ان تورئتسم ارك تينا

 تتاوطاكازم هم نارواكمت هللجاساك يلا هاوه هن ذرفت ادارعتنسا حو |
 0221 222ر2 2121212171212221112ه9ججلظ5جا7 1342729545جاُْاْتتت07 ر رربببب7ببببببللب7ب7ب7الالااللللللللساسلبلللل سس ص ص ل يس ممم

 ا ل2 رقع تلاد هرم علام هدا ملك حزما! كغ اري كنركبو هينا

 ١ عجرناال'بْزُمْرَم هس سر ايوا ِتهِرْم اح هاف فدالا ءوسزمابايز ادت عرش |

 دنع زا ثيعزملا الاب دانة لا زحلا عضال ءايمص هاومودشاو ةنفلاخم |

 : ًالخاو نهرا اي تاس تما تالا قانا ندا 'هنداددوعُي ناك صال 1.

 نسم اورس اخ واوضعاواومااختو اوكا من و اوفو اوفوتن إي بهاذا |

 1 101 770107205101 12 17 10177-س

 5 در 0ليا فو هل تاشنأل هيشبشلل 'نارإعا| نيا هناي هييشن انفي اوبال او ةشلخأ/

 ا مات غاز زينك ةقرطإ اركب ناال ةد داتا كب بالا اهيا يانيالؤبلا |

 ْ مانمال قاف كلذلو ءمواعلا قاد مهم كاجُمهلناف تاكل لكا ى قال متماهها

 ا رعاجتخم احق ولات هيلا اجار صنلل ترو اَسو عر عم هنارفايطعووؤملا

 | تاكو خاسوالا3 د تاهشلا ماكايتسإ ا دان راوتل نور ان اداشلا مانا دازع

 ْ *تيول اليتم غو اولهيد كالتوها هاتتاوحإل 50 قمت هللاذحر ياا تداخل
 اناجتكو ترا ذقن اه دقت نافليبدرعز بهتلع ايكدما اوجرو نإ 9

 دو عمد تاذ عمو هب اوفر فشل نيام انا مدون كل نعي علا |

 ْ خل 0 تناغو تيما اد انرصو هيو جدل انننالو هبإ ل اياو هرج

 ْ نيل ناك نب حايل ةنييالاو نلماشلا علا دنيا تلا ايكوالا:نييؤفلات |



 م ا

 | ]اد دعا نول طك زدلا نصحوني دا اينو د مقل شب نينو وخاَو قيلجاخلا |
 دلو بهنملَع مرتين تحاول انآ هتاهللاانا لعلام اتمتلك نارا لتكاتزعتلاب |
 م ةكلذ ِِنلاَظاَد 'طاَحَددَِتَو هطّوش هئجور نرخ ؤاوختوالاو هنم حالانورإل |
 امكل ةلْزبادَوفلاَنْن طيف تروس ةيالا حمسة اا خازم نبوككن ا تيلطز مولات: |

 | هتهوؤطسو ئاتلازع داس لسمو لإ كازو هدانا هاك د انا ةعِلَتْسَو
 ظ 2 راهن افيراّللا تالطف رنا طارتصلا لاجل دطلا ا ندرتكو لالا هجارنلاب ْ

 | ددَمْرٍوايَر حومزالا تاذلاؤ امتد زملزيوال ل ثيزءام هتاف مب تلا ق بدلا |
 | اهزلاياكم اطعجكوعزمةنشاوالا فت مث صوم الضان مات لها همن لوو
 *هاللوو تاولاَو ءلخزبلا !2اكوهزمةنضافال ا خفت متلك اها دافال اياظقا هيلا

 ا نيل لما 13 تياَصلا دن ك5 ل عاوزه ّضانالا فن ةداكش/ن» .رومالا |

 ١ توعاشلااماو تكلا افرادحت> ترهل ناق داما دنت بالا خفر ضرع

 |١ ةغائشاف اًينوالا تيب نفرح رحل لا كل كار عمه بئيصش زحل تلثلا عن
 | ةلضض بل ازعم غنم هغاز عما هخازؤ ل نق ام ١ كش ا صرت عارض باغ
 | ضد هللا مان ابوتيراذ ا هن وتلا هباجسإف هاك هّسّضار اذ غل ةةاًصرنع
 ١ ناك اَع >لا نكي اضااراوحل نايا مامخالااقحوم كلذدج دامو

 | اهي ماو نفراتلا تامانعمِعاوغلننب نا علا ةناط ننال ِهكالْوَعَت

 || بع هنو للع همته مدح ضقرجو رش اطل صف نوكبال كلة ناف خيش ئعزم
 ١ ااندلزم هيت زجل ف اًهكردا اننرلا ةيمعنحل تنافناف جاكولا اما هنْيِدَون

 هتاّوخازهدحا يخت يعجل جراحي هركاكلَدكَو باحج هل نكي حام تامارككاد

 ْ ظل هع فاذا هتدا وعملا ناؤحل اميجتححَو هاهمذ حاكشْساَورفاَس نا اهتيسالا

 | 31١0 ةطاذاف تشكو وانما لاك ريعنم مران اظؤد اذفنعالل انش حرمل تحلو
 | هتئاَق اَمكَرْذاَف ةلكحل ةَومِإف لَو رنخلل ىلاَعتمهدا هاظعا تل ذزم عيت تفرض
 هنث صو جاكرتنمالاو تلد زعناممال ا عمنا ذاوطعاني ل ايلول ايوان |

 عيت حا ازيك بارا نوني هتع مندا يتعد عطونبملا شهار اعتب اكو قرنابنننكلا
 هل تخمعبلع زيا للا ورم غزجا داعي هتاخل ئعا رمل نا للا ةنيلطزماكناوخا
 مهل اجل خف ايي اوضْتتو مقر هز عورضكلال ناو حاصل انملتلا هيلع جيدا

 تال لنوع ايبا قذبال اانهد ودبل يلا فصواع ملظاتملا دن حكت ءانةئااحلطصي ١
 ١ مهلنجو مزمز ها ورمل ناو كلذ كل الل اال بحجم الع اورو حاحا

 ١١ معيلعىةيامد قران ملم وب هجقملاب يطا عاؤدوككناو جايتدو مهن دومماب
 | ميت هنلعناك اذ عاننال ب هما انَعَرتِلا مع جاما لون اكو مرجع
 دك هاد اج نطل سحتو نات نحو عضاؤملا و طلال زيت هيلع هتداطص |
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 | تعستلاو حالا ة راو خان وش لب ديالا سال ور رع هها ال اهلا ال لاف نِع ٍ

 ْ كو ىذالا]غو نول تاؤوؤام كزتقاراخراو اكيلَو هلكا اببندلال وضم كونو

 | ت2 لكاوحال ضرخللا سعو ئاخلا ندا ناكولو هناَملَو هدي هم نون لك عرجصلا

 امي تلا ةوايزرزعزم ناولماكلا ليحل هبرشا اي مهميفْقعَتلا حول

 ددرحا



 ١ هلكت ]2 يلد ناكذاو منك هورهظاو هولع ايش تيد احا !لكلعداكالا م :كعاليحلل دبحاأ (

 | لا اق ٍقيرطل الل زال ذب كانا نوط ارو نمي ميكو لا ةزياَد نال 32 0
 | رد اذ مرشسمزم اظفحُو ًمهفنكا يبدا ذاع عَو ناممزلا (كص عر اكن املا كتي !

 | را م ع دج منك ميلك ابطا ْ
 لزعب ةئالركلا اذا هنمتعل ليل نمت كموزإل لاك ندا اينس ذا ازم ءارباسم عشا اا |

 هوت رةظنل.هيناري كسول فهل كأني ناكر هيي ادع ا 0
 ١ زخهادل هركأذ نيتمولا عو وسخ _رهزر |ىريشارخت دِدِرّيَو همائا زن وا عزماغكراوب |

 ماسالا تماهتصجتوا 0 ةتومداعر خام اينرششو هنعاتل افورح جاجا تأ
 ١ عكويؤحز اشو هغغانلا تن كرؤب مطب ناو < «مرنم دوم وهام كل ذوو

 و هزع باغي «ماسالاهنعامجت كهغافلاهمزلسأل نارصب مامإلا| ١ دلطلت |

 دما | اوموالات الل إلا: سلفا اب ىلاَغت هند هنل' ىرْيْنبَب ترضلا و هائا ةدالص جر ريهازم

 1ْ انف ناف مؤيدة تستعجل مشات هيا لب دز غرم . لا علي

 ١ هٌمطملل هكا زد ذاكو دححوزعمس م و هيي هيو عتنوسصم ازن رن

 ْ لص اْؤر جالك كلاش هاما دالكن اسم هج ماضل عاّرعلاو لاني ةرفك

 ْ هينا مق جالا تال ناك مخل نماذج هن قاد بنتو هنيلعمزد١ |
 ١ ال امنع حور سهرزدو .رهالع للسما ةيارباس ناد دانذعا حّرجم ةيجالل ْ

 | اهلا كول نحل 'ناظاس و ءاهج دا عنتساو لان 0 ناحرتشلا مان يايا دابتتف ١

 ْ ةزوصدخا ةزو صوار تكوون غال د اتيالانيل مجيب م ماني |
 ْ اكسل يولع حصا نات هندإ) حامل قمت نار تصا زيا ع يرتببس كن اكو هيب
 | جيشا ايجي داع هد وعنِنيل جلا مهاظعا اغاكسانلا ٍياباَب ناديإوريضصل ١
 ا يصلنا سارا ندد ةغرتإلاو نمداتجلات جار ددالها باولخاجحو داتشهاجاوتمسو
 كؤيبد م ذولا كما باككارتلا هننو ترش سيل ناكاتيلا هت ءاؤتفد”هتبعاشلا ١

 ٠. تالت نك هيلعانبم ام ارم امد جلامه انو هزمإلادامعاونوكرسانلل ْ

 ادا ةةاَضلاميلع)_لازع ناين هداتع نيبو هندي ةطساو سل داقنال كج
 0 م ب دس هتمال هلل ءاوارقبا ْ

 ١ يتالااوضرتت مهجر مهيلعةننشلاو طاع د اول ا مونصتسد |

 ا يلام وج موس 0 وك ميلا

 ١ سانلال اما نولكإب نزلا ماكتزعاقزتسو رهدوجزمرتمظ اميز منوصو
 ْ م دالي هما بنل انج ةناعل ا 0
 8 زينكمدحان اكنا اسم مهب م روما ناجي تم .ىحاتضمو من“ ا

 ١ كيرلا زمان ناف مجيلع هدة دحو هيعمل عاود خإب نا ةماكلا قيال ا
 ظ 00 تمون ماع التؤلل تسون يللا

 0 يضيالك حد نوع كورلا نوعلاعتما| ا

 لا | برع ايران د "قمالات البخل نينا للا نيلماها علل خ دوا



1 

 هالعي هنجإ اذ ران الاي هقول . ه انؤالخإب ناخذ هتللا نه ع لت قضأ
 ظ عدن اهقناوشا ههكلا ىو .
 ْ باليل قالا + هب ثاكاس نر رارتسلالا ىءاف زم نوثداعلا هيعام ندؤماكم 0
 10 ١س زتلل هنهؤ هرب ,رمفنرم ع هسدرشل نع ءاراخ نؤفداكلا هيلع مويا امن

 نكران عشلا هل قر عنج يا يي لاؤميب هنا جو نيت |تضاخاذاكو
 ْ تم عاش  هنفجع نو رثصعو ميرا انختعلاكن يرسل افرطددعاف هل تلذن | 1
 ا ردها ام[ )ال اج اين شا خام تمر شع اشاد «عاتماو هالضلامريع] سراب ةشاخ َ
 00 الطاقه مولا انيلرشسكب هيكلة :تحابيبجلابةنمتشو تازتنلامإ اناا
 اف , ]صح وخ م سوفا اوذر و هولذلل نولخرب تازتْملا امي توا تلات ا"

 ِْ 2 نؤناثل كحد هياوئذ ا ذا ل امل ماظن لصخرما هركقب هل جرن إف ْ
 | نموا مددت تلال ةنؤم وتلا اينداالا زاب ئاستم هلو ةيترشما ربا + للا |

 | نبال هاناسحالو ءالوتضال : اشمب نول ناقركي ذل نؤئرجب الو ةزالا لاا
 غادزم دوا وازن تدذلك نوف »الو رحال الاوح ازمتالز رعد فارانإلو 1

 ب جالو ةةلاتما يلع سرلاب ةضاخلا قطلاف ١زاكعوا ةتينطحؤمللا وعيب ١
 ا ؛مانطالاو مهما .عورلاو تنل *هدطا حاد «ةللاكلاَو «مثداحلاو 6-50 ا

 | يد نتييطا تنل ايد اذ قرط اًماّو «دانتمجلا رويروتو او فيسسماا زال 5
 | كلا كا «ةنواو «ةحزاكللو للإتقللاو وثناشلاع ع لاو نحال

 | قطداكتو ىوالعجسإلا ف ورادخو سنتما اق 215 28 تلقا لالاو ١
 | كهف حان > لن لخرم ال نين تاب اضخم يبقي نراكت نفل الع نيل ملا ا
 ات نطل نا طاناث 0 ا ب هموت لت طاضان ١
 | عزضتجلا هالو اًيموعّواهن١ ويؤنتو اهراتيساوايند ,لانع نحل اب كتل الزنا اهتم ٠١

 دج اان افرق نمل ةظساوالب ماملال اٍقترطنمؤوملازعتخال الا كلافلا |
 ١ ةلخاعمف اييندا عسومان م ايفو اكساالا صوف ذكتلاول اعنمنماءاططع زكام |

 / غاغا اوججف ميالاو رطنعلا 2نامزلا ند د هكي)زس انلارهت فب امد انها |

 ا ا مل ا
 ١ ييفنزلا )اهلا ماظن عج هرم مانقم نئفزلاتلل ذفاومافؤ الاوفيس |

 | ةمخ 03 مننعاملا كرو داما وعرب ايف هوعيتل وسر تهبل ايل هناي
 | اونكدوو ردنا اناس اوصواد مدة شلال ثكدعأ

 ا"امونذب ةوزملا ذاماهي ود قنطا مروص مهرب ناىلاعت وحلا الاس نختار ْ
 | اونصو حاورالا اجو لسإاو اييخنال اروصخاف 5 منا ملراف تدي

 | عضالادنعمت ءدالاكولا وون هدمت يفك هحووص كلن
 | مهو وازاؤ اثيالا وها تقرت ناضل نم نو مذا مهني ةوا جد رحلا ام عمم عوقو)

 0 هما وم نع نمل تل 'ءالك اوضح احا زم هني سو يوسع تيتا |
 | دات الدواشل انس رلا ماك ةعا 5 هد تل هجرس 3لسرلا عانتتا تضرحاك |
 شلل زولكنا اين دانه فل ئئرط زم اوف ليئببتسلا اوس سنعمل سلا ميا وهال
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 ا ا ا
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 ا | رةظناساخخال ايوب ةَصاخرطلا 13 تك ع نؤهلاشملاهلان اًملان ينرطلا لن ْ

 ْ اوظف هع“ فاما يشم لذ طا وكأ تفرزفاهب موتي تاز نكن ان ا

 0 مل اطورش لنا ناوطناشلاف مغبة يلو شمالل انف يب اوي شات اوهاعااطحلانا |

 | ممم اسجاب ذلرّتحا ات مونلا مدعر مالكا مدَعَو ءاهطل ل لذغتزمنؤطاشلا اطخشب 0
 ١ تريد متدياقع دب نر تضو هنن تك رئهطارباضتنما اًهَكِلْدَم دربعو ساد ارع | ا

 | لاعالاف .شفلارم ةيلععاذللا ترعمح ةةيججزم نكن 0
 | وهام اًهريغد تاِيِحَو فالكزت معا ةلظدار وب طرب ةزانه
 ْ مط تلاو واعلام اهلايفا ةنم اناس 1 دححتاف نانا عاتط ةجزماكأ

 ١ له يرضت حطم طجو 0 تولت لفالعطاحا وضم انم 9
 1 ىو تشكل الها هيلا نا ماب يذلا نما ريرنماهرزجو اضاع |

 | ”كاو طرجرلإلنطؤملا ذارسلعال جرش ل مواعز متضمن ناك يومنا
 ْ ابها يري لع تالا لاهل امزت شيف تلذ عمت تنم معيب لزعمل |
 0-0 ريفا مهاَحفا او م اقرا هج مييضو تكلا دا دوما ريشا اع

 هريس اسادشا وسهلا ريع جلا نيالا نام
 ْ ا مش خس دايز بمدن هيع ونا مر يوتطضميب

 | هغابمل لاقد 1 تا سار يربح يع

 ظ هدسؤلا انمي نك هو ىراذ اف ترحل شم رسانلاقاذ نت نواجردتنإه |

 ا 0 هوة خ ناش مها! عبيع هل لانفناللانف |
 ْ / هلدادعصأر و عقرس تاكو قدي ئملب اهريسم درعا دانزلا حقب

 | هاف ةزّمطللا ةنيبرشلا! عله ج وهات )هز كانخلاب ةزلخلا121+بلابام عيمج لو |
 ١ اهئايناعإلاو ه؟ تاداّيخ) اروص هثنركم هيك لنا ن ناش نورالقفم | ١

 ١ عاش عاجام علت هثلطالو ثعد هد كول كواثىلا جاتج الد ىلاقن دلدادع م ٠ْ

 يطعم نموهاناو حاشا هيوم نيركيي تيلطبجال هد ٌتاكام ناعم عا

 ٠ 20 ملاصدنع هزت هزتساسر اظاتاطت اق داع ارجاديع جامو عونيللا |

 هياط ال هيانفبإتفَعُو هل همتنمي نا تلطو هلل |
 0 هندذنال هلع ناجارؤل ةنعناك اور هدا نت تدار لاكفال اذ |
 ذل ن"تاعاطال خه جنا 3 هبات قلل هتان اتم زعمت“ صاخب |
 | داراولف واح زم اد ننال قلاب ةنخاخ حرض نردال تول نعنع ام اجرح ْ

 | ._تناغاطلا زف هنداهعرش اعلاطناشمإلاا هانتك ايبا داير نوكرا قاض الا |
 ا ا ىملل ليف كاورط ها ام م طعوس هتلاق كلذ اطعاف دجاج دلاد هتلولا ١

 ازيا زم بالمنح وها ولا ا ماجزم مم ْ)
 َ مد تدب بة يطل خ . 0 انئفأ | يصل د اجار ارد سلع ءنغا يرانا . ||| لفن هنلا داماك اص اني اج نماض وندم .بافد اند هيلع نوار

 4 / سلك موا دل محامو : ١

 ا



 ا[ قلو شهلا ايار طنز نرسل نذشب مانزف ةعطلا حاضات ةنؤنلاب كلذ ناب ةذائيم عملا |
 | قمل سلال كلتا ماركا مك-نانداتهتلا 2 مرلسللاَءَوَد اخ هدو ليس انعملاركح د شف هولا ْ

 أ لراوتصدنا ةنخحسا وسر نلاقي اقر انطعتسال زير كالا مدس «رع كاش هناا |
 | كتتكقو يلا ميصعم نش الاه هتدادنعذوكب ابر يضع هذاوبع اًعلادان مسلما 1

 ا نس بكف هندو هلعف اع هنملاَفن شايل مزن اولا هدا اموانزاًعناسالاو هيولاززكب

 ١ ةوطاهاماامار ليلل ا حاوائر املارخاو'زشؤنلا تن انؤارتعار «تاركاذلاد! كما نوكذ لا |

 ادا هنداكال اول دا اياك ل تمهو ليزك ثيداخا تدّرَو ذفو «اظعال اخت
 | هس طلبتي راجل ١ تاو تكلا زيزعوكرلا درٌوَو هداز اج قزنئشنل اف

 ' تكلالاكَن هن هتنداياكعا !لكيح زوو عرضوا هسْرفوا هظاوا هايا ناك اَوَص كسا دعاك |

 ؤ ا ةمشاو تل نطيل ا تثزحؤ كال ذيباداشناو «نايالا :ةزتربانغهم اركومايوجو اجا و 0

 | افراز ارق رار ددرضسو رار تل مؤرخ هيطمو برب بَرإَب امتسلاييا هيب دعربعا |
 ؤ تعرمالا راهم «يفاذ ذل يف واو رانك اعد درب إكدريم ارا لكان زم اعد عي هل باغ .ش

 ظ
 | تر موب هيام د نرجو فرعي ناحدالكو قولو رد ادرلا هلع( 0 شوؤنفللا

 ١ *نامالاناخاذ اف هدضرحو هشض)ع انئماررصلا هلْوَسَرَو هللا تنذر« نضل خت هداه
 1 ايالاطخو روارصيا "ريتال هالاضلاهملعل اة اتهَرَدُو "يدوم ه«تفوهنيدناخاغاف| ا

 | هلا مرو هل نها كرات هشفرحت متزف وشه ازرشتملاو يوناو هكرلاواععت هتالعتياتو | ا
 مهنيا اييترالاتيابمتشنو اهيضرت شنت ال اًمرسانلا عَسواز مرن وح رصشامال تحوم |

 أ نو لولا خلال هب بري صنقزعراتو ةذك قدرتتو هلاكتشككاايترلإ هتف | ا
 ةناع :جدشإل نازماتانتك هةهزح تنال نار هيلا رسما الو سومو عودتسا|
 ا ةلدلات ترسروساذ “تب نا دايو هاببجر جراف كلن ى فزت ةنعمسو ارب اهطيع |

 ف 5 . قاعد سملاهنهسا) :هانصو :

 ؤ ليت ؤد ةذاكهشلاو هجر فلام ام ظح لعق داما تاءاطفا يدع

 ١ ةتتووتلالو اتجاعنمداهشلاو يتقي نافرعا ول( يبعس ةراشناب ةيالو قرط
 نونا ةرالاماتشمال يال اتالم سلا نك وت ردح نبتسم نزل خاض -صّوصخت |
 اعرو «كطهاكدخاو ىذتز الو نوكباعرو هتيكوا هجتراوا ناصاحت «رّمبولا هن هولا 1
 ظ يد بيوع اهاط ةيئولا قبرظالو ةةسكعت كدب ازور طازج هدانك ْ
 0000 رضا خت ةرخخل
 ١ ايلط ةواذلاو ةضانراب] تبرم جاجا لصف هي «بنكاردبالزددل )2هئف صارت | ظ

 دو جن ع دة يود

12 2 

١ 

 ا ار ا ل رورخمة اوال وصحلا
 | ماجا لع دادزج طايل اكن هرم خللا زا برز نكن يو شجون لعل ابطراك
 ا 'اكيلط مزار كدااز كانغ مخ لؤي هته هر از طعوس تعم و زوالا |

 اا ناف هلوصحزمإإلال كلم مضامو وللا هزهزم جخا لاجل تيرا إل لان اولا
 ًانثف تاكا. اانا 712 مدافن رع وحدا ضنخال بايبال اكنواوج ممل لعلام ْ

 |١ نيفيا سباع هج جل هاون لا در ىديعلاز الو لا ءازف هئيلاراش اكل جدلان(
 اديهبلال ادام "تنصف د روصو قنوط لوا تل :ؤ لس بالا ادني "ارا قل ْ

 ا اوال 7



 ا  ةحتس نيالا كعوبز الاخ ننؤج اوفي ايهللاق مرماؤلقنرط ةديانال قتلا مهيشيرزمأ
 | تلاتفف ايا ةزاذلازم جرن الل نفق اهلنا انيننرط كونو نلجيؤلا نالوا ماتمإال معلا
 عوجلاب نيميرعي تن امتنا برق كالجاناف هرمال ال اثنا كبر ربعاو يلا غن هذال "تن ٍتويشلا»ل |

 | فيون ع هنداونمر ناكوك حولباب» تف وا ذشلا اهيماغ تام هنا يطع تال لاَ هيزجشلا تاعاف ْ

 | ليعجنا دادازبك اهيلواادريصيل ةضايرلاو عومباب ٍنثرلال عزرا نؤذخلإو نيا
 ةنعيطاكرايظدؤر زدالا حاملا قشوا حانت يي زيي تريلر حرظن نعلين رج ْ ١

 | مسا |[ًيدطصم شمالا ايا لطول هير ضان !ب )عا هانياهل عن منال كانو ىتبصلا |

 | حقرلاو ةتافول املا عطش تاوملايإا هتضد تداضن اثاث كزت ا لج انما كذمل |
 ماتفاتس انف تنلججوا لذا تاويل دلزن ءاكصتنسار مئبطلا ظلخو هدياوتعلاو قياوحلا زم |
 مييلع نإ سالو همر ويرش تالؤر سبل ودم امال هحكملا ةماننتتسالا ادا فن هساعم |

 0 وهاجر ميول نال ذهل تحزم عيت ةنمع هدافي تل ركنا ينال دمج ١

 هلك مسا ديلعولطاو زوالا ظحواتبلا» انتمزمركت واطع قالذلو ” «تالؤؤهاثرالا ْ

 | زكا سولوعو جرس اكوا شت اًدرغ داخل دانا "رنا ضحيت هسان' |
 ا يلا ةلذلا نيتي : ةزاشا عيار الكركم نسا دهيلعمسإ ص هلؤفتلذ

 8 ١ صوردل وس مى عرس اش خ لما نما اكو نال اعل هيد ةبسسازل اى درا وسلا عرش ١

 اذ مازخل اجا غاي انانشع تدطؤلا ةذاهيشلا ٍقوطانا ارو هلام هتف لس ٍ
 | نيتيتلاد جريل كلذوتجد لاعال اريام هاكنبدالن ٍتاسِإَع كل اهلل ٍباَعشاو ْ

 ١ رساوال الن نقف هرثما ؟ةسمزكت هذئترو لو هنعدند اينو باطل نييرعلالا
 ال ا هكرتر كو ت ضناها تال مايا عجرم هع هنن يتكرر ناذ معلا جني الانس ويف

 ١ يصد شلداق اعيش برمي طناوا دونا عبو تلد ةلياقمو هع هدا ضرر عذخا ئ

 يرض شلال ملا نور وتم انمنإ؟نادل في ملكا ا وي سَو هنيلعمسا |
 ١ هل تنعم هتعمضا كر ناكر هرتسو هرعت قل ةللاكمرم عزوشرفل اذاياطخلا |

 ١ بونال ئرخاف قاتتلا هع 5 نوت هيي هرظتا هسع هنداوي ةقيزح لون تايوماللزياس |

 ْ تيتتفانللا قر تاكد كا ةهيددحتل ددمرصحاع او .ءاقادتابدستف م2, ناككالم | ا

 ا ةاهثلا مانت توكارلكأ هتيقيدّصلامانفمناكاناد لو هيلع ضارصمشا لوس,
 | تللؤلتاخق تلةزعهتفنرضلا: يمت لاقالا وربطت تير ووطن

 | جلا اجيبمماما امباف ةقاطل ليشح ةذلئهشلاو هين .تساقننص ربي يلايلعاو
 | ر ؤمام لعن نوكناولختقال امال انزناتنبط ىلا تامل اعالاحيبج مب جند ءةكلاصلا |

 6 هنن يداها تسب ريطاق * ىتاباجتكلوا | ؤ

 0 ْ ىو دنيا أي مها سيمو تمس
 ْ تحياون هدانا تّمرمالا تشاف ةعاطوا تشان ةئضعم تاوولع منها ظرح

 ١ ينكععشلا داليدا هازال يلام يعزل تاغاطحلا انوع دما |

 ّ رضا اهنيك واسط سؤ ل اكو ةغاططاتتا تازالعنلايجلاطيعه يمهل ١ ا
 ْ نيّيحو نك ا اوقع زوجا غرم هؤطط تف ناك امر هموضلاردع
 :>- هالك رجلا رشم دو شل قماح نيو داتاكل3 حاشا : <« مها نييلذخح |

 ب 5 ل حك و ك7

١ 
 أ
١ 



 ( 1يلاؤ دماذا ناو هكشلا ةاينب مامعهتلاهمومناف «ىغ ند ناننلاليمنننمف عقول هب |

 ا هددت بي وعمو ::نازهالومرلا ةيترمان هسؤ ناو وكشلا ةةيتيش كلذ كراك ١
 | ٌرمزم ول امل وعشتو زم ماو هم داك هتخن هؤملاوطبجو هذ وو تبعا لوفب توه |
 | تالت نمو ءاًضياز هش قوم رمح ع |تلاث هن ما ونحا ئيوفح م هيما

 ْ تا ارثالعم حملنا . تاصار تتلالا هل ايان زمرمال اوي كرته انه

 ٠ تاف اماعدورجا نمو ل 5ناكتلدلف مات لذ دعو يل وصحن حرموا ين ٍٍس
 | هباولخووزلا مساتاانق تل ذماهشمإ اننادتدا بلطناالا تاوهاب نوحمنالد |

 دذ 1 لوفي ولن دل مصار رب سس ناك هرب ةيانب مهاد تال وزعم ةلماعلل
 | متدنفنال كناطعتلش اما تتح ااا نااإ اققرطلا زم تل عال هوبا ٌدايلعا

 ١ تتتح تتتا لامار «تاماتفملاف كينفردلامهو هتعتلباججيلعالا نّرخالَو كائرإلا

 /دلؤغا ملم انف وكون تيرطل وطاف كغ نازووغنزملاو نيب حوض ييغ كسا
 م م 1 مو 0 كشساساءإقح»

 | اد ا ىلو ٠ ركهكاف تاماتفلازم اتهام حولا هداشسا
 212 بركس اتم و :

 أ

 | هللؤت اف تال زيتا معو ناتمرل اتمأ رض نمد جيز عدنه ةيؤراشنت ا ايخ
 | كامن ارح وكبارزملخ «نوكينكل ناو حافنجالاو كإباو ناب كايين قوطلا تمتان

 /ماطذادلذ يؤلف وهدا ءاجعلاةنعتوكيداب حي وكت «ةرآدغمشا ذزمرإ وتب
 اضن كلانا خيش نال در نلعدإ تّييطم اليترملا كِل دنا هتفتكدرطرماندخا

 | فرتلاذفو هتوح حابضالا مت ذايب ةكيشلا سحت اكقبططلا يق هلرعرتال ١
 | وكم ءادماخ ا ئه ير جسما هنعضا يفد إنكز جيشلا ج حاملا

 ْ هع واني يا كرو ,يساعرس ان اضع اًمخد قيطلاو داياطب

 | تاوالا انشا هانت وخلا انا نم ل ةاهلكص اف امون َءَضْعلاْزِيَي

 ٠ | يعاسكو خالي نما طخ يحرج حاز ادا ايلطاَو بيض امم الزكي هنافد كلا

 و1 اها شر انا ٍنيعمرف ناكر دارا نور جب ا ضج ان قم دك فدع ْ

 ْ | كرو هاك برع نيت يفت ةناذ هلع مدد يضر ع نع بررمب ا ردراال حاض

 ا تالو عموم . مب انقل كيال نعنع ووصل وغرس ناكر هزمادفاتمثع |
 ْ خو يزم تغيرا ياللا خلاب امتلاك دهاصال ل ةنياارتم قمتم ْ
 0 كدر يشل بانا -توتةجازقو قل تسلل اهم تال ذزعنكيرل و هاب رصف ا

 | «تئتّرشما ناضج ة:يجئإت نمر وطن اال هع در ورمل انساب نضال هتفنإك
 ا تلزالكاناو ا اهنا وة ناحل 5 نأ نو اضع نظف تال ذد شافعي ع

 ا ةعكرتوملام اناتاعاو تلاؤارضف ل شاغل ج3 مؤسس ته ١ تلع لو فرو كس
 ةردس د نعول إي كعريَسد ]حلو هرما كرارش هنعرت اخلاق ومنو ملاع تشك م 3

 | هم هل اًكاوخا حرر تام ظل ازعل اضيف تدك الكل قصر اضد 5 ْ
 نيبتملاو "ءرضحلا3 ىاّماسدشما كرك «ىرحاإز ف هتحإ ارح داع ماس ْ

 ضن ار هرتسم ل اةرمد زي للا لا :روخ شرك بعز 0 ١> هكنلا عاريا |

0 

 ١
 ا

ْ 
 ا

 ١
 ا

 ا لك ا ا

 0 م

 جي

 جبري بلبس

0 
 0 و17771 1 اانا يا 3773 تح اذه



 سس لل

 | سالف وسيول :ةلوقيإل جول طا انيك نيعحن هز عدس تاشنبطلا هجرها تل

 | اضوما نايل نااار طخ اهو يودي يلسلا تن ميرو عضو وبطسا ناقل ورهف
 | ملو نئحاضا ابهذ نيجي ذاكل اهواعرللا يل انامغلاا ضو احر نزال هنو ملا اشم لاغ

 | شسطكركرتز 0 هوركمالو همرو ةضرّرصالو هدوحرو و عمال اذ مهداث 0

 | قل قولا دالارزم ممل ككزت نركيزك ةنيجلا ءكاتساو ذي ز ذل اهراَ قويضاايرغتل اوال

 حاره ولون نازب + هنلعاو متقن داق اير اي وزال رس زم لمع را

 لخمس نا هل تشكك نيف دان ردد 00 ناكر ايامك هب ناعم 3 اين قيرطلازعأ

 هنا هجرك ضاؤحلاٍعيف ددسن اكو يا ايينرالا# 2 نم عداف هليلقو ءلارت اي مم افزدرمورل قه

 راكد انذعالا شح الا نمحو هلؤسر ليعود ل هيد انذ داصاخب نضع دج لملزنُي |

 نال ناَمزلا! اله ج تيرهردار دعت اواو ل لا

 يش يقيس حضور زال ةيطنلاولا هقينمو مكاباف ميكا كازو ةتاراوسلجم | ١
 ياتو كاسر اىخا نع كه اوضنفت نا هيلع عاذنجالا انج كَم تآلفا

 هن ضنف طع عل د وف هاناوخا م م هانركد اممإَص تنم و كعك نجا كاكاو مكاتر ظ

3 
 ا

 ١ تنحل عار اكس ادخل لوغيال د مىايسا هج مز رساتلاتاتيب نا هاش نم ماكنا ناف ْ

 ءوسلا ناوخازم هفته :يصزعالا ! هن ؤن ل كاوارإت نرملا حاجيسال يامر كولا 0000 ١

 ١ مهنا وخل عمارات ين غاوزخل عاتب باردو وانا هنعئيان”ناكامز هيلا جرب. 6 ْ
 اًضياوارمخا انمهدواق تلا اوم اكحلملا اوهتدارنؤ اوكا ثنناق ائوزفاّكشت ند مهو ند هس ا |

 | ا هاند ]ههرلاو يعم 0-0 2 دنمرعتتو

 ياش تزاوج 2 م سل ْ

 ١ الملاريا ايرنعولحاذ ا لوتو هبتتنربج منعم تيائلب باندا ا سإئرلا اهيرح خفت |
 ١ نمولخال ركا لوقو هنعاج نم خم زلاتلإ انك تيرا هاخائيلا نا ةدرض لف لاما شم |

 ١ مثل: تيلعتت ةدزل '"قوراتصيما رمال ترذ جن ريهلاكرذ عتنن عكر هاف كرطت |
 ١ جرت د طختو "هروزيماج هتدالوسر هنايئكداَو اطخت هنؤاخ ناخب عج ١ اهسجع علان

  2انياب :قرضاتارتا (ضرال زم تاق ان تبّسلا فعسو ةةاطومر نك دمَو انمغدزنو

 َّ ةضائرعدو هلعنيام العا انس ةغاجو خاانقو «هصضرتيانا هانزن ايدل رتب عمد ةلرتتملاو هل |
 | هيه اظىلاهتداجالا) ةوكالث ل ما «دمالسلاو درر ع داؤ زا كلذ ةدرلا اركحت

 . رس اعوكبزاعندسأاز رحاب 6

 | ا دذلعنيليفال ورز خرطوم اهم حلالا تك تنل ىنردل ناز كيان رؤتضحت رك 0
 | متتنلا انَهِلِعاَشل اناق يراصعو تينت هذيل نطنيتتزازتتلا زمرد يرش مين ْ

 | اهدعت هيل رطل ازمدخا داك لذ ةناكربيهتلاا تعفن ست كلارك فرمجسالا
  1هيلا اوردا] تام معد نجما مكي كانازم نيران كيلو اب ئاختملا همك بالازم

 | و لك وشال نال العراكاو هكا اروضح زنك 00 0
 ءانكذانزعنشك ماو 3 0 "رزاق اره 0 أ 37 0



 211111111111 بكج

 اييلالسز ناد قرط كج اذار تا كحر جلال ضإلا ةنئصْيِفَو ونش هيدا ايرشتلا ١

 يدر دن عا :تيوديجا ناك ماتبنر تستيكم ظننا زم نوط اخ ايس

 ظ | هرتش رفد | اولا خنرمل مارت ريب خلع اكس هكا نجر انهلكل ف داخاب نان لايتم ْ
 ايي تبكت غو نحاول يال اوس نييعّمسو ةىضيإل اول سرا رب ائعنا نال لَهثن |
 أ ةنواحت كلاود اك نكاذارمهزالا عم اح مام ناذنع ميجازعاتدم 39 لا ةبنعاهنندوست ا

 6 3 امهفاكمذر ءنموه يوتا ليوبتس تاكو هداج

 ا بالا هيدوش ان نبذ ناّصوديسلاق ا

 ا : تحرالا حمامات نبدوزخ عيتيرتمنافعؤشتزلا ٠
 ا 1 نكون ع ا هاو ٠ قلع نوبل تناك , 1

 | نحلاماف ز عاجل خشه بدطَو جونا دي ليلط هنسيطنماطخخزا عندا لاتامرخاملا |
 ٠ نيئيِطاملال اقوسؤ همم زج وهاني .ايط دز 20: ,وطعاق هازعاسمجل
 ْ طورت يلايلاطلا جنونه انف دعت ا هيت ماق اًووط ادالا ةوّرعذا ١

 | هداك حاب تولكومرم .صنخ يري بلانت رول امد كشف رتتإلابم انايذلا ولات | ١

 | هو ىلإ رامضالايف هّوداز الكت َحاَو اًرَّسْفلل :ئضدو ةاكّرلا يحانمرافلا |
 (اًدكهنذاني انامل شم ترن هتينٌءاضلاةعظنلا هزت جيشا لاقت هجوما
 ْ يشف ال كراف هرجلو ةَْرَدلَو داو )0 3 هِيْداَملا تطل ا

 ١ تدعو تقول انهزمالكت هناي ايان ناو قدس نذل يا ورجاشلا رو |
 ظ فدو ىعطتمن انجل اناّس ا اتا ا
 | هل نغم اهو تانغ قلك انخ 1 5 رو لاشن اواجَءأ

 | . تزطاحلا تر هسريلا . تاي جنا دك اهي ا

 ْ يجن امت# »ع هيداعت سام امو 1
 ١ هكالاتكو نرش جاجتلاواوند بقالي رح "نما :عطال وولكااب وتشارك

 5 اعجب ةرتع) هذ اهرتشل“تاش اشلاق لاَحل قدديلا خوجلاو ةنيرفرلا اوصال اوئييل

 | ةاكدلعو قمه فيبتعز انيق يغسل تماع تاكا "لذات حي نمنآلا |
 ا اح ياووتيامد لا نايا تول

 يتلا انوا نَماعرمي كاب ارم ائعمونلاو هتشنلل جوس تبدا ءللاتسوارجيشما ||
 ا | هر وتد عخاطلا ةيطال الكبد حيفرل سب هوي [رنك ناوخالا اي اوزتخن اك
 | .يريكإبل اورال باكا نم توكبنالا ممللاه+يرننجال عرو الياف عيا ]باث هدر ١
 | كارتر ندعو رتجتو هنوناعئرتبك «ل ارا ْةْرَصَح غن ضدي كولا هني

 ا أ قائتشانال روزللا تزيل اننبال اكوهانض رم ئدتس نذئد يوكن نحل
 | لرتصختلذ فاكصمو هيلع متلك ةؤناهيشا نوي رلتا ا

 | .ميعتللان ميلا اوصل لةلوضيإا يشإايؤلا بكار لكامل اوه الملا له ا

 نا عونخو ' "يبات هناي ذايبعلاو تقالارز ملل ضراكالاو كاباو مهم افنان ممزش ع | ا

 | دبر هال رظنن هطيوز يا ةيلذو نحوس وسد ناو غماريزولا ْ
 | ةيعلَئشرْومال اناا اوه خرتيلا هنو لاش مكعب لذ دارج هننهيافإ| ١

1 



 ا لع رينلعناطاسل 2 دال يان ايدل مزخأأ| نكت خذا ذاق هل !هلزاقق مذا هنااخل ع يأ

 ا هاربر لكراككنالا نمشي اا كاباق تورس .ةتتساةر وش نإ اخ مابادج هت ٍ
 اني اه هض ققرطو لذيالا تك ارلاةرمالالا نكإلا لضنالزماسا «ةنعشلا تينا )لانه |

 | ليِضخيف املعفافشال اب هضتداغت اي هعرو ذل قو هضنف نيو هكيعر الاهل ١
 | ”حزمرومال كش تدك اذا انّهرحز ترق اف هلِولاّقَنهنا هرتيلالو اها زموهرتبلام ١|

 ا ول وقعَو 'هيلاكسؤقبوهليإم ولقب[ اشلاواوتمال ازه تزل اذانيكتو تن 12 ١

 ظ | "تشن هسرهلاف 6 وير ب يح ١ وي 16 ا

 6 ل ل تنوعا زها اتوا |
 ْ | لو بيعشاساتاهلوتو 6-5 "تتار موز قلاع هنبورود رشم |

 و ملاسلا ِهِينَعَر تخل بورتو هز ةزجلو هرم تلا هنِلعو عدلا يورو ءاراررم | ْ

 ا | عضاعرجون ةداهماف ههتّغدساوضُر يقل انماقلا تاتتجال اد هلشلا هنيلعمرزملا |

 ْ وسو توكتملا نوب ناهز ميتمانا يذل ار ين انين ةزجزعينادع نسجل

 ظ زعلان ؤمإإا ونا كس طاحت نصت وهتك تعم تا ةدابح |
 ١ ل ب ظ
 اما مصخد انقر وحدنا ترلاَو ءاطنفي لاف هدب تت خضجلا اعرو سلا خاص اماما هب ظ

 ظ 0 ع هلاثو ثلا, مسمر طب نيالا قوس هي عما
 | هسعرش ئاد/يسرافلا نا بهو رماها رتب ندد ل ةنرتطن ص رع هر راو لعلا

 ا هتلاخو هتاف ةانحز مهرج ضلال انالرت ماسلا يلع عناو مطل او رطل ةناود |

 | هو انباع نكست داك اهرخاو ايليف بار تعكت ةمادجز» حاس ْ

 |: + مدعي 2اوزت زاجل ة اقلاع هنا هجر يرتبطل ابتسم جي اولا ضيع نييراوملا |

 | زخايبسمايا+ب فجل هنايسر فل انا تزعل طن «تضارتعلزي ذا عيتكاف ناقلات هوز ةزم |
 ٍ انيجوعتما تددكجتو هلع هدد! تمسا لوسر ةاشجإ] ف قلل نييلإولا هرب ميلط هج 0

 ْ ل تايلع جسما زج ةنزقرلج تو ةرضضا اخ نؤسلجب اممايلا باير "نم اموثياف ْ

 ْ سما نر مالا اًميكايرتماوربيبف ماهاَعِدع ةيييعسسمف ١
 3 /ياعز طل اًماَو "تلج ط ياريت ربت اف ناطتسة جزنو ومس هتفاذ كه لت

 ْ ما هلصرخم وب د هلق دع كيتا لوس ل هالاَصااَد يبات هتهارك ل ايدشرراف |
 | صولاوع درت دنس نزع نبا شمالا قوس جرا كلل وغلا عيمج هنئياؤ كاملا امو 0

 | +تيرعهنباكص نبا ل وسو عم انجب زيلع مالاكل ١ تلطيف ذو "2 كابل يع ل ان طش عرف ١

 1 *«ن للك ا تر سيرئملاو . * اهات هلئتنسالاكر ضيم ْ
 |. / 1 عميس اعسا تحت اتهموا

 ظ تلذيوتلا اعاد ىاَّمْت ههاوها تلك احتل دي دانافوتطإلاو لاهم يلاويبذوجزتيوكش منغ ظ

 ْ نيالا يزال اشيطزم هانا كا زوم نانا كل *ترتصوت ا سوت دل |
 ١ دز ويصعد اتبعت ص :ميداك تير نجوا نا نط داكال ادع بيف كمكلا تحزم

 ْ ةنحا 0 8 نيو ان دون ترام غون وكدا نو : ظ



 ص ١ اننا تانان امض » تنيك حز نازفاو قال ادعم اوجد يكتنف لم

 | ماتش ةموزإ' اشتم تتداخل ادتع انه هيدازلا 0 0 نانو نيدلاؤلف

 | نم ثيرعإو لوب نعيش وذ 0 اكو رام هريزنغنرصاكنايالا
 | در 00 ا لاند كدي انه نيالا اح ثيل نب هاضيللاركتمكتسوا

 ١ هلعدل 5 كك در :اظقللإ هجر ود نيلماجلا كهل تالا هرايتفتو نيب تنال

 ْ مانا هوجن عيطع غنيا نير اها بذل ب ا 1 لا
 | نعل ة ربت جا وزعندالا بلان مضل عون مزيل نيه اناوبوكبنا
 | تادهالالقانإو يحيي وهانعم ه دهرتتمزع رزه برام هل ظ نعل ظل امك 7
 | لك نوك تكلل اال نا قللت تنال تامقربيعن هيجرتبلت هاضرا ال رمانه ملا

 ْ تلل دويل ارك عيل رعوج اند جا لكنا تاارط واف هذ دان لان ددجل5

 ْش ني هو حيارخل < حرجوةفزما اررصداختإب نحن ندات نين ورجح فج عيككملا

 0 تام ميجنايع دوم طع هبات هلل تخل اننا نفنَو اسر الر كتم انه جيلا هل
 ْ ةداعماف هدا خصال ا انرضاح يلا تاويل غن هتدازمقختسا مطبق نموا نالازم
 1 لان ٍترْضريللاف « من دوتعل هل فب نم)كلعرق هرحا رسل ارظملإ الا هْيِداوؤْت ايااتل

 ْ -:هتااغن هنادتها امو 1

 ْ 7 ركاز هتان ذو ةعدلار دا نطو جريت يا تاكااّج ىسيكرط صنم شيول ابان!

 | حضتتد كيم . دبة ودل اهي عجب يي
 | تازعمنغ حرت ايلوالا تاماركو "نيل ةرفيكتو يضم وصون ذل لا

 | نيعزمتل زب اتتماو لوما اعل اهب ايلا تلاد 000 ها ١
 ا تتيلهارم نخ ماكي سديد عايد كرو ندا تواحا ظ

 ظ عاطقورممامازهدشسإلا امملَع حرخ هبل م احل ةنجوزوازؤاتم تاك اسرقلل ١
 | عظطوز اجمد ا 0 حاتضم متل نم زؤرطلا ١
 معضل و ةنفو نع بوو تيننعلاب هتارتخلدا وا اهضفاو ترو 9 نيبراهؤنطلا |

 ( داضعرادزيجؤلا ليز دبع تسلا هباكؤياوإؤ حوا تاضورمللارانلعادبع
 ا(عننةطواقم اهب قَسَت توا جكضللا تن اذا دخل دادخبب تكتم: نإ خوش زاش

 5 11 1 ولا ١راضخ عضد دللا طش هزة لرتفط
 | انم هلداوق قبس م اولها مقل هجورو حيضلاف هددعاهناضءلهنتساف

 | ناكل تادا ارجو دادزرب علط ارجع لجني هعمرو ةيتلزن داك |
 | هز تاظارذ تشمامل لاَقَو :ئرلإ ةاًصوصَو طا خرفو اهزخاف د هيا يذلا

 ظ تائاركن ايش تركو يش يدركفن تكلخ خيشلا هاكات ةتضفلاء ل[ ه هلل |

 | "كسك نئنع هد. قمناكو و هضالقت دلو ىو ركفن م ”ناند ايلول | ْ

 ا 2 دود ىو هضيصي د موو ناكل اه 1 ا هدا ْ

 اتصيق مط تخ درتمذ دان ديلا «داكوارضح ارسم تيرا خيش ٌُ "تيلَذوانَت هللا |

 | تاعال ف تتفؤتيإل ةثراصلا «نهو قتاتللذ ربك عزم رامات لع ةؤلؤ |
 | اهنغؤلا نونا ةلاتسز“ اق يش ةناتميع علال ةررتهلان نات عضل لاا |

 ا 7 ووسس صو صومص م صصص وو وووصسوج

 ا

 لزنحلا



 الاكل د اطلاط لكنك قفط 1 171107: 1مل الك طال 11/18 001 مخ نال تطالإ كذا

 | لاف هلك ازفل نشعتراذ اغا |لتانو "نق ينلاعستبنار زمن عيا الاخدالتلوننلا |
 |لكتتبكن ايل افل حاَّص داراولف ضيلَو نإ ملكت امل طننرب يمال انواع هيءاخنرصو |

 | وني مصار ا عرتتس يلا ي دكا عون يشد ؟سز 2و لسنا هنحنهاذكذكوت
 ْ هن ولهان عشك ماكل لهل خ ةنايافر هادف طال خنق تال ةزابز شالا

 | هالو دتلعا كو ريما هربخلا "وللا و٠ جرح لذ * هركيؤاذ حان "كر فاس
 1 ع «قانادنتماينعواذا دا ارتملا تبخلو ناجع
 ْ ةْنججر درك نخنلا ننس ةزشالف هابل اقرب هكولسل اخف ازقدن ريت قمم |

 | كماغ منهم نالت هي كاان نحر تبمعلاو ماطملا ناار 3 ةززنا ختاما

 | كةطحيب انتر نلف هش انا باك ان ناوعادنعي ادسعي زا لاق. نامائؤتد ه؟يعدات |

 ا بام دن مازاعالا وغاب تلإياف . رضاكم تكلم نزل نكو هداك

 ْ * - ليلاتاتو عروب ٠ نزواتاكيغا خت
 ١ »عدسات هارد 5

 ظ جدا ناكني تاما عجم خو يسوي يما
 | ”مؤعروجباانركروا جدع |يجيؤلاراو مهد نركب ااحالذ كعضو امامه
 || تلل ةرزككو هحيور عولطتن ع جشع و اسومب مدخل ئطبب اروح >) تلا و ةةلّصلا يلع
 ١١ ىنكيبلو نانا لا دنضرتنتآلا زن هاكات ةوخمال نيت الأ

 ظ تاويل رع هس اب ناتسالا قطش ا اسنبال انم هنا 2 ناكنممس ابن اناو "كلك ا

 ْ ا تل مساركد هرب واذ نفس تو هنرؤ عمنا تصر ةتينطإب نم هوس نا حم ْ
 ْ دفا 8 5 هرنعو دوا ا ةدفحج لا: أ

 َ خلا ناكرفوةآيداماخل ايليت ماىم ثبرسن ودرع حال هنال انتم هيئصنو هظح

 نوبل ماب يرو 2 نسوق لا متصارإ 0 -

 | طسالَوسَر حخؤ ةز اذو كل يتهرب يشل وهج زان ناكني تمهد اع

 | هالك ها تلاد ع للا ”قانت تاكا امزببجعوستسال لعو ديلعا 7 ١
 «هليطاتل ات ّمتنخكلاو * هتنبانزو محو جنيزعدشإ لمنال اوس انياطداس

 0 ' دعو اون همها تغناا ضو« :

 | 2 ةداستبزتا تزيد نموا لل الواتس تطوان كلينر قرطن
 تاكمارت يعوض دعوا وعدم رسانل او تارا تل اوراؤ امكعرعزو ع هتف نم |

 | ومحل نزح سأل قلالي كارمن هعرخا ذل هل الفزع ةازاغلا ىلا 0
 ١ نعي وحاز« حرتجال سماح ايوزسالاوا ايلا واكل تحلم اان 0 1

 1 د منركاولاعت هه ةَضوْعص تن اكاخ ايندلا نا ءاثالقام حانصتاَو ةلكوزعمشا ةتخ ْ
 ”داوزغب لجمال عع اَو قتال كسا تاكا قد نة اشري انؤلخ ظ
 ْ | فهر 0-5 ليا اجوسا تنل رحال غذا تلدكو هِلِلاَقْن هلا هني ئروجاتهيملاكقت |
 1 سس هللا ايينرالا دمها رح دب حرصك كل دك 4 هوا هي 0

 | تريهاو تلم ةخائاماو ماهل ااَغِاعاَمامْحا اممدَعَرفرالا هاه ظناف سان انام
 امني حلا[ هلل صاحت نق هنعب اننا يملا ورا رَعَو ثنكاا عضزم

 7 0077 ت00 20121 ت32 تلقا خد اك 7
 1 1 ا ا



 التم ا, تاي دايما اخ ةارام املا دواجإت مالنا هيلع دوا اقاقت هلل احوانق -2«لوالا ١

 وا "انو تلاه ظنك يدايعلعَف ترد نفل كءاطنشا اتا ”ذطبإلا |
 اًهينرالا دهن ز هنا رع !ءانمارو نمويزخلا لس رم نه تعلو هند تل ن 20و اودع
 نماتفنارعد تافرعق انصح ةناللماكد عازب ,وهرتدلك 8 رحال .!يحبزمول تنام لحال ١

 نان ناؤكلا لص احم ذلجناتللةكو ءاينمو يعينا ةغيرلا تاي ةتعد |
 هدام هر مات ةيدتمناناىلَعذ هتاف ماعم ومان اها 000

 ْ يفش شعار اقددل د تقف دو *هّييِق دع زيزي > نيالا ةيئيتنلاىحم هلي
 ْ: هنومب هش هتناوتصر اننا عقدت هيلاراخا

 ٠ي هؤيبو كرو هل كتاف يقرع اماغمزعلجتت
 ند «وجولا رشي كلا وبس هازا * ئارسلو كاس ةجرعزلا 5

 ٠ تن اى ترمز لو ٠ ل ا
 1 5 ع دا اون هندازد اعد م

 1١ ع تتاح الطين ةقالع هاجم قامانبلا هيرب ل امانة وصج

 خاب ناظور عتلاطخ تلاد ك ناك "نيزك اذ ا
 و١ ظفعزروعربتن ةؤزحإعسوؤو ظفف 5 ةرهاظلا
 تبطل عرج ظ ذلك لير ول كلذ 2ع ناك طف درا قرح اع ضن هشيزخ
 نم ناوكت ردن اذ نطالب: تنزل الوصف ةاعبللا نق تسيل اد اَنقةازع آلا
 ١ ءهوسوف اً تتامالَع زم تلو سيل بإمخْرمُو يبين ل اف اصوات تدل شا
 | ها شزمناتالا برجا ع قامت رّهظا نول كوه نفاع ذا ةاخالا

 ْ هاواي خبخو موت نهانا شاش هاقوخ تن ازوعرلاج اكسو فب يسون ند هرهاظلا

 تكلاقيإ دقو تادلة ممل ال ل دال فرم اكو فرها لوا نفي هننرح اكل تعلا

 005 0 قطاع عاظقن اوجد فاد هع اضاع ل زعم املا مان فاعلا

 1 يلا و لإ نيوز ستاودال تلات تالاسلك ع نفرطلاَقو

 5 هرتعر ومال اخر اشنكس اللا 2 درع ناملف اهدارضاو ل اوائل 3
 ُ زاامدئل ادبلط» خنق حلما هوسا بالا هدد مود ,لعوب اهل نميري هلا

 لا ايتن يتم ثيسو د نافارا ةكيشو
 هر كت هشيتوتيل واط ةيروعزتس نمنح شنان ”جزحالا ةشرانْتونواَعَن
 ضوتلاو خم مارجارسْملال اكقزناحلذات «ةداوحل نع زيف رتل فاس
 ا متجاوب تصْماَباََوَ داي ٍنانرعشلل اكيلط عاف را ا ضلاوتنإي مرضالاَو

 ا يضل عواعإل ةيولازاعتورضتايو تنال 6 زتنورتما جز نعرجإلا
 | دجلالا كاعت هللا كوان»كتاساتال ا موم ههاطلا تبا نع دخن الو ”م2اةلتقما |

 ا ارو ذات تاّساخيو ”جنونعللا ت 0 هب يبل

 | هننإلو وخال بجتمك هه هاب الق هين الييشدلات انيتمل عير ةتونيلا
 7 يوشنواه هاءتها اضصو : تنرثملاعلا بَ

 | خدلياوايشهنا عدوكم تدر نيت نورد نال عر نيتنح 1

 طا

 0-0 ذأ ذآذ] ]1 أذ 1 ا جب



 ٠ ( باطلا :لؤنبب انؤجالا قلالاومانغا 0 ا ا يشاع كلكم

 ْ دمجللا يمس مل كيس ا

 ] يل تطيب دان ياعم ل نال اقرا هرم |

 ا ل اغا يرص إبان ال را قال ا

 0 عملا تشرف يرو إي كاّفت 5 ينفخ هكااك ماعطلا انته فرضنا ة ورا ىجراوتم العر اكوا

 ا 0 لسحاّصا 05 و>ئنف ةعرشلا .هدرطيالاتايِلَع هقرحو ةلاوه وجمل ادككاقنا ١

 ْ دج يسزعيهروايلكانًالر يتلا خشن الاذن ةيحابازمع شم اف هر َوْلَسِناف هاكاق هن ذاتتشمو

 ىامتا ةجرشللا عانتاب وهاخاوارالا هزاهؤ هاا ةسرتلاناف نيَضحتلانهعل ىلا قلل هم |
 «- زر طاخلا تر هئلرطاو © كل + مم اناهتيتللا هسرم ات |

 ّْ .. نع ديل يفت. شارع تو :
 |ام نزح اغلا تورت اجا نسال ملال وضيلا :نتملامؤنل نيل تملا ةنطار اًنتمؤاَعدا مدع

 ١ يرحل لومتاإ2 وزع اسنغ الإ ن1 لونين اقمب!شسزمحب ةاكرتفو همت اهو كلذ ناك ا

 ْ تملا اي اوهرتيبإ انهو هه تحل نهورز عكا موقع ل جول هظفشسلا ةيخأ ا

 | ص نوكينا دحام انفع موتا دارتماخاو ناطر. ا تيس[
 || «قرعو هرجكوو نيِناَو «نزحو «تتنعش و ؟تعساو تدم ؟ةازتحاو 0 ْ

 1 هركمسو «لَمَو «قلفاو اقرا لو ذو هز نقد هرصعو 0 0 اتق ٠

 | كو نوكسو هتنعو ههزيجو *هشهدَو هج دازتغناو هدلزعت هداانناو نحو م ْ
 اس 00 2و "حو .حونو اناحخاَو "ناريْنَو ومدو «موض 0 اكواتتعو جلكو ا

 | اخ افص انرككت كل ةريجوحارتسو مر قوحارطاو ِدْوَجَو هووخَو هدؤيشسو هنآلعر :
 ا | عوعزم وجاب كايف ههفاّص وار الف هتباهنو هلطس ون لاح ةت اقص اَماَو 0 ماليا ا

 | 2غ ل زنئنا هعد نتي فما تدمر انتصر د اكتنكيالا دليل نب يللا ١
 || نيلاثف كاذاَمَو لاَغريْ ظعلاب ايزككااَف اك ترحل امج اَبَالَتَ هيلا قاقشمهنا |
 ا ةماؤ تشاو «يقتللاق ثمللاو نشل 3 هذاا 5 قالا تافص

 | كنا هفاشملاو تعط ضلاووط وتلا احب *داعتلاو انفزالاو 'هب اكل اق انكل او هترحلاو |
 ْ انجاب تنقرالت كل طرا انش الاز ءرمعاو ءايطاو "تن ,مناَو هةزيحللاو «دارتللاو

 أ هندا هجم يلع مل تلالقدل لاقف كنا ٌناذال ض١! ذا هل داَنَق تاصواللا اهبإم |(
 | كلؤإشناق 0دَورعمسارتطنتساف قونملاو ا ةَيطايَوعَدِلا كناد قستاتلو ةناكَرو |
 ْ داقزا انيزكةغامكيوته اه انااا هتامبع دال مزاج دي

 انحلَو مهتما أ تكر داو مسا لادا: عشماو يشمل مهينمه انعم هادا هدا الك ةصمدَحا ظ

 ا لكألا نال ك لد لزهالكلكا الك نمت الكا عوج ةزاافكداك بدلا عيار هسا ْ

 | تكلا رملو عبط سانا لكاف يلا ماد طلاو ةنيحاماقن غوابزع هيحاسصيج ١
 ظ 20207 دعو كلر عاتي



 21*22 11 تاشكالل شنان كل( از.2310 4:

 و نينز كاما تركك هه لع رحب كيتا 37 . جفاهيتسايذإ دهجااشاقشتلس| ١
 انتم ؤلا خرازه نلا نعم هتت كتله لسد مدعابزي كاللنوارشل ءالا انينَتشأل | 1

 ١ لحد ١نا خسال فادؤهتتاكم مننا انه وعم تلا لضخ ا نكتدانأ د انرتف ةجاتطاختت ا | ١

 | لضتاو ا محتس اذار تف ةلكذب تلك ناحل كرام اازفاوأ ةاّضايف متو بوب الخلا

 هر عل ومين اكد“ 0 تاثىذ اخ اابوط مز خالتفلا كازا اييرولاف هاًهرتعكب انزينعاام | ا
 ا اما ةردذافو كاسل اكَر نم ءكسنزم اكبزقرسانلا هيياقخا ناشببب كارشلا اري نكح

 | نم ايررمزاَضاينْف و نيل اكل اتنهسرجلاف الدال كدذرةمعارب ينارق نمادحا تان
 | قو ذجزوت ايئيلَعَعقَوَمَ هولذللؤ 2م ركاب :دجلاعيترمأ
 ا | لرب عزفوتع تايوف جلال خضار حالف دضضاإلا تال عيش ريو

 ا يرد ايذاذ# تانتموجاطا انما عداد ذز دال شب كل كة كركد كرا
 ومو ةوطل ب ناكزخنلا تالا كدي عنيت لاقت هناجر نب كد ولعت

 ا 0 ةزاحتو ذاكتنالا نمر ظبي اما عامل تلج كلذ دلو 2 رزلا ةْرَضَخةنس

 | فظل ةنيركذ اعقب تو اناؤ "تكل زر :اعضرك ديدن انيبعاهنعددوْغأ
 ١ دن ا, خشن عرلوؤلإ باف ؟ٌواخ ا تاتلخدامكتم هيفا خي هابل ع و مراد إ لانش | ١

 ا اتش دكد؟ هربنا مويلانلل ةزمجركذ دع عي تع عضو اف بولاق «ةياج ردا كيو دعب ا

 | لبإ ايالا مستو ءنلع ضال صاد وت اهب جال ادلب لذ 5دكيبملا ناكها تقرع
 | ٠ ': ٠ تريملاه اين سيلا ٠ تامنايلا|

 ١ نوع با اون هللا تهلااتصرتا ٠

0 0 

ٍ ١ 
| 

 مجشما) اطيباح راج اوتجا هزه 0 زقزوق اك اد نرمذككنا كلطزم اجا دايم دع
٠ . 

ْ 
 جاز ديسك نعو جلل جنا لوني هللا هعرص قلادغ يلع ناكرئيو تامر ارم

2 

 أ يي د0 تا ميس ايو دبد ارسل يركن ةحتاسأ
| 

 رولا ةضياوداخخ داضنملاهجيالحق دساج 'تائصاتّول ل محملا
| 

 ا اهدا > نطالب و د هكيعزمازتعال اكل زن هش اشم ٠رتم ماماثشنما ا ا

 | حضحدتف ناس جال اع جد ملكت كن اهيل ام هبال رئتصحلاةنينعوا |
 |باكو دايز ةنيضلابتشانلا خا اكداض قاىدلا هن خو لاغل هنو هعتاناتا

| 

 تع

 هه. 1

 |ذضف ذو ةرايخمإ كل داتا وش هين ناب واذ لوبم ةقاَرحَي هيلع ملاذا ندين أ
 | وحبا ١يشرذ عم مظعاو هيلا نعارلا عال كحول ههالافند تيمط هيلعأ

 | ا نامولانمؤ مج يشار عتل :نزيللثكأ معاش هزم «هيالا تيتحلز بيتزا |
 | ىلع حادا هتعتضال مع ح قداّضلا زجشل ط رش امو هل تتسلئف طورشنملا ||
 ْ نّباقراف فقرا او قبال تكن - هر وكن اءطرش هلع ضان ملاتف جدي | ا

 | هللرلاز نايبدتسمل لاختسااهو يرام وذاعبان د كايا ةزهولا"نتطللاَو نمل ١
 | هللا او تالين هدللل الانيق ايفراغ٠تاّتِلفملا و«تاتواعلا |

 ١ هدر وصلا يعن اع فدل ذاعبرتاك دثرحلا تاك مانا 58 عورلاو تعملو 1

 ازامالاك ىوتنللاة بول اض ارماي هةر حمو دذ إلا اضواي ماننملاو متاح روطللاو | ظ

 يامل اون |لغتن الظل ازعل خيب ام «هنب امشفملا تاز يارد | ١
 202111277 ا

200-05 

 لارعا



 َ و دربال ماكو ذات جة نس طكاي اقدر ادرك ططشا ا

 ] ناتو ردؤتل باكبر ةغر كلم وهام كل ريو تامل نول دابال ١ ابالصإملا هظوسبُمو |

 ْ ا جرت غن املا نمزل اطالب نانا اناهؤ هدوجو زيزع :جيشملا

 ١ ل هفطترريو تعتز كريشان لان: دج سعر ةيركلا ّْ

 8 ال يزخاذوات ع: ةومس اهلل روطخح ةعاس دا دنع زهاريود رشا جشم ا)تراذ اداوسالا |

 | اناالو: 3 رمان فول ا هنا يري نيب تفنبب كاشم لانش مدربي نيب تننتق ذل دادإجب |

 رطاوخإع دارج وهَر دهن عالطا خاين اف ةداَوشلانالذب هدا تزعل كل نعاس

 ا لعام روكا تازّصلا هداه حب اج علا ْ

 >زشت نياعزم عرش اهاظي هاخا حصن ناءنمك د دحام يعوشتمل امرعهنصيأل انالاؤ رثرلا |

 ههازيعزمير اا طنخجد هسعزهطةسبف ةداعلا هذ ههه عاإز يوراعتا هيلع |

 | هسا اهنا ماعد نداعل ابر هنبرلاو ١

 ْ تزعل نما ايكو اوكا انطنلا عم دب تس زج ايكؤكنفعو فؤني هدا

 هنبلعش الص كيني نافل رفعا ةزهاظلاممباتن نعت ايونذ اكوهز اىناي تادري نال
 ْ هو

 ١ ترب م بصر مْ مرش ازم ناكتلذلد 'مميبلج مهبواشيبال نيب لاو 6 عامل 1

 | لس اولص اول ئرر عمت ملطع حطنلل د نواتج مثال كلذ نعوذ داكاف ىلا ١
 ظ ا هروب مويا 7020 0-0-7

 00 0 0 د د تنقال انامتال عجبزم هش انكر يمت ١

 1ْ هع هانا يل بري ا هس رك ْ

 امي كلذ بيرت راع خئفا ننام زث "هم توقولا منع علان نيل ِنَبَو هيب 1

 كلذ عموم انجلو 0 اخ ينك اكان فرار دوف دوب قدْ ادجرمو عند ا

 ل ةعّرس تدرانا ير ادد «زماف نيمو اكدت ظلف هلع ؤ فال ا

 تفنن ذا اهدشو لان هاني كيني ؤلا اي عيجتن قاف كبلز ب بع
 هلكبلل تلين هيلع نا تضف )ىف نيرلع ماظن محضر اذ ئيسك باجل يبو كييف دامي |

 | اان ران اهي حو لع علطسدحا داكبإل ىلا هكا ءسبصملا هاا اب فئاخ نت

 | تعامل هجاؤط زلم ةكحلا و نجح وال !بضلب تبل هئاتب موا ندعو ما جلالة انهؤمُو |

 اهللعاوكلذ ذدعاف اهنباّكمزتكك اسر 0 انرظناؤ قئونلا اًهريعوع

 اك تااَتْررسرطلث ٠ ٠ شين هاف |

 1 2 ياهنمازد انجو
 ظ يهل ميريل التين قزغلان 0 3 اقرا جيلا تناعداتي يك ضر
 ايليا ءزغداةرخالإيلا حداق ميج درا تال انافدنامزا ون
 يال اكهلاؤف فرب زمن نمد اكل د .نوكنلال ١ ١ "ترقد ينل نحل ملا

 نر يي

 ا
 صج مجعد

 تح



 (ثيح نهض انارذنفا هتك هلازفابارششال املا ءضماغن نبط لفن تي بامصال نيدتنغ|
 اتنط اخو اورللا ةاينيكوغانديب حط: ةفاشنلاالا فرت ال |ضارما اقعد حا لك نا ١
 ” تمع هندارفت/ يددبْلاد دعاقردس حذ زول ةطَوُهَو يسفر لا اتنهب عرتمو هيطاخد أ
 دا هج ىو انشا يري هانم همالكحيشوإرإلا قاداّصلا يري صاختال ذ نك ١
 كاد ةعاحة يعمل همسك زن شما هرؤاشض ييدبل ادعاجتج هحتزؤاف |
 انني كو نهاظلاو نات نشبت ةلفاذه هند ع )كونو زماس رتل نلعب ادتجملا
 ميك مانا ثنعافل ان نإخافرينسج غنج تلكداك ىبامهتصالا انتل شاع ا
 | ءرزشااناؤ و «:كيرعتا غضون لا ب تلانااكوب لاقت ىنيبربو نياجتد
 || كيس عمماشملا 5 ان هس جتادامت بج لبيك هل تفخجا ملون هيلا تزاحض ىاننغلا ٠ْ
 0 د وج حلمت ندعمضاال !صئود' ل وسر ىزنرض وتحرص ١الىللات يدها

 ا || ملختف يلانخ مت كدة كولمتعتللاف قنا يبو اس ان تل ديل مودل |

 ١ م تلاه دل صم ئمماتاند د ور رئاالا تاما نمئتشل حل سوام هل لعن اج

 ايلاؤ وحل ءاننم هم ينو خجل انالذب هي ننكل ابيدال اندضلال نمل ناب ءرسازعتمككانلخ |
 ا ا ا هر صاوحلا ل لع يبس ناكو ةرومالاو :كرلك |

 | يرد اق عدعما ةضعدخإل اىزواومماب مجيئرم اونبط اخ مار ضاذا1قنامنينلا |
 1 ليثك ومب ناكذ اتالذاشنعإللاةصعمتل اًتاطشبر تهان توضكو 1

 ١ اتيزتتفاتذانان ةزهاطل ا مهينروص ةفرحم العا لاوف اب انتشال ا ةصحي طزنشيب
 ظ مراهرخلب حم انس حلاىَو متدكد هيل ابد هبا اوتو هنيلع تالت 0 ا
 لؤماتيم عن حابإل نارتئعملل طايتحالان طه *كلزاثمرب اعل ارومت 5 ْ
 | «ت داخل م * دصارما ةنوداو ا

 ّْ ا ,تفناامد ْ
 ْ لك رهاظ بئيربخب ريرم بر هتياراذأ نك الهازهدخايعر اكتالا نر دام مغ ا
 ْ هيرو هتضبؤ يشل انا 3 كحد هني تضف ديرما كل ناك ءاكاطعاز اف - ١

 ا الشم يل اجب يرمون ايي ماني باجل انضر ا ةتيكاشامي |
 راو دل تلا هيلع لحل ميمارإل مف اكءان غل + هتكترثيغزم اناا 0-0 1ْ

 ْ و اح خفُو نا يلع .وكرال جذل ع مرعلاد لن اكو ْنْلَو نب

 ا هزلاوٍد اب لونن]ب عّرشتتم هنيرج رايز لقرمالا انهن تخال ابرثعال 0
 ْ انيداوحل اًضّعنابي> واب داك بح اصح زنو "تاذوكت هزمورخزما كللمإلاه

 ا | تمكاي عر جيش الزنك مم د هاَض ارو مرتد كل اسهُناكو خي تف انسانا ناك
 ْ كالت اناث ٠ريال ذ تفر ذالك تابرض ثالث" هسبا وعر تمل انالذ بطن | ام

 | نكي نيا زجل هرب تضع مازد كيمؤدت اماتايرحدناهلاولؤف مشل ال افعل |

 ١ ا ميلا نلذ تيارئنن ماا ”تلذ ماقدرت ار اقث نان |
 ا | متسذوكا ءترضاذ : هييدازالا حم دواه 0 تاردرم ظنا يلد افذ طيبا ا ْ

 | اودرؤياو متتساز مكن ووصل ماطخ انكولظموا اًناظد اًخر ضيا ن نهتلذانا |
 | قنا هنت مودل هاد جزحايلا ذي ثاانإإ 3 ناكد لاق ايلي ان خلا نالعرجلا |

 2 1 ا ب

 م

0 

 هحودو



 | ضارمدؤف وهل: ضرما حبيل اكويبملا حم خيل نابا تعدل هش ةينناكتالا ل .ةنداجلا هش هجر
 ْ انو ناّيح ةننمر نع هيحانعبجم دال ارمال اداوم هيل اصارمالا | نيكد هتمهنطابلا |

 ا نَمْو لاقت لان * اين داذمل !ةينسا اًيبلوال ا! ع هفبإنضئرأ دال لابس عدا الذ هدر كتبا خد |

 ا رد فقررت طال انعناىلاَتن هنا هجر مل مالا نها مانمالا كرش ا ءاي“ :كدتدا هتالاعيز رمق ار

 0 اال تبرم جرت شمل تإنرعلا تان رص جئلالىلذ 1-0 ول

 | ا ةمالتل اال اضم عطيطذإيئطلا نال عونا جبر ظن تالذاؤ
 كن !اهعطنعت /منَمَو عار نلا تملكا انهئرتو نككل اف تناكن او تم يا

 ْ نيملاعل اير هتبرولو ٠ هيلع عاق كل ذ)عد ضخ تاف حؤرلل تحميل هجيعوضعلا تكيلذأ

 ١ كدر هيمو ةليزدا زا يبقدملا <<
 رّما امل حِنِل عمل )مالا قرصا هزم تاعز اال اكن لنا نا تلط سرع عين اربمال نب اجا مدع

 ا ل االول داو سلا نمل هفصا املا عنشساًو هد ا

 ا لعررعلاذخان ما نرد ارضملا١ رسب كلل عفؤتك ةزرطعلاب تره رشف

 | طرشتلاب ”نرشا الضب !كتتو د هدي هرماام مم هر ل ةنإخ نرش الار اومالرطج

 رمال دنع ناكرذو اهيا د عر زنينإل ا طر”ل امها ضطؤرشس ةرعّوش لع
 00 0 ةتعورتتفمل اكاد ناتي رابمالا ناك نيصاللا نمالاو نيل اره هين (ٍ

 | و سس ناكذخد اًينرلا تتتعباَم هنم عدونرورتم رمت 3 تفؤنراكزم هض هيلي ْ

 كفي 0 هرما ]دع ناكذ 'هةيرن وعملا 0 زج راما اذيشسقا هحررجلا ١

 3 اويلي نإ هرم هناء ريك اتعود نمي نساَيلا مالكلاب هرحرن اير نوح ْ

 مزز ناك اهنذ ذاشلا وس يد هدي تكلذكو لكنن هتوازالةبتو ا 7 1

 ارتممالا فوك كو ةفذر يبل زم ارتتعنلل هرم بجو دا عتب ناب ماك ركربسا
 اع نم راحل هتئادتو يخل ناز مص اميري اوتزتو ةرعس

 - هتنماع عراف يل هيد ناش د عي كاعي ةرّمهلعإخَو د منير لوما ١

 ْ 0 ةعاجتل ل ز دوش هنماتوراذ ينل هحتض اهنخافربمالا |

 : انهويش ادا ندع هل>حوز فؤشسد :ريحا لمع ئاطااغ كنانه: ال هل لاق 6 ْ

 نم اًرصنلا نكد حذر نان تيل هني عرط حلا ةيبط دارا نافل نغم بكن
 رئابامارسمالالاعانساَو زي شما وعزم ةنودالا نهي خا ظناف ؟تلذلّصفف هوك |

 دي رضاع ميزت كلؤلشم و كانغ نعول ن تكزافهن

 | تايلعدب نؤندتفل ينل مبرفط 0 :ةركوزل الاس ان ككس اهرَو
 دنت هننرولت حاّيشنالا ةماجق اني تانذو ١

 كو ءدض لافت مددا محا ات 3

 دحل تلبافام يزال ايلا دؤحولا ةانولذ وح مرت ون فالامر
 ل ةزيزتلا تؤجل ئلل انه يحصد طع للانن ها نريكازم
 اهم كا وم د ب هناعترنانلاداحانعكيسدخا داجيةاهتنما
 | ةريكدت كلذ الخ لائق ى شات د طيغرفالا متع هعمل عددعرتبلانسانلا ْ

 انو كعمل ودؤحجلا ةنبئلك هيلع راسا قس مايدا دوجوأ ايف كلل ْ
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 ار اًهاظعال ذن يحل اح تلعن ايايثل يقوا هزرتس جرح عريب لاب صلأ اذه نا ظ

 || ةهلاولل هلتيو .ةكيج انما اينابخ انيجال رسوم لستتي يت اًهركدزمأا |

 | ذضت ديول كونت مصيتو مل نجيرمتمال خايضالاب لكل الزتارالبا جحداتسن وكام |
 0 عرس متع اانمنام ا سمسم ا

ْ 

 | سيل ايلا متو حيطملانبلل منش عناء ماكف اديعر تنضم ابا ل ذل تانال ز» /

 نول انهن اكول نذل ومد انكار اص هنو ربع ءونصول ادهازلا را ير رس مسا وتم

 ْ 00 ا

 ةيكلاب الواط هيئرصملا نسما كا وا امقهسو لوبا متهازبا دس

| 

 لينزبج هنولننب نكتار خس ايران 414 ايلطاخل تشو نب جادجلا ا

 ْ "اوي لذ جا لسر لخرذ ا
 العنف ف ريالوخ كازو كددع شما )تجانس ابواب تلق كاف ظيررل مع

| 

 ظ

 ا

 ظ
 ٠ْ

 ْ وخبر كل اراقب اجلا ءانعهاع خان

 6 انين اركان منال براشننالاب بيؤجحز مل فمان لانا عم هنالذ هتاحس
 | ظل واب ازم هوعتمو هاذا اكل اًنَمفلا هل دفع اكتب نيسحيبل ناسا اشغل
 ا بواناكو نيف فاينل ىص تحال ازعابوبإهمداخل لاف كيرلا هجرت نااولات د

 ْ ودارت م ال ٍتريطي اكرم نال حر نانا ارئاوعداكَت ةيوازلارخكب
 | ل زِعَسراو ناطاتلا هنمرتتزان كاملا َثِلب تس انذان لزقتإ نالانغق هتكباخ |

 ظ :عاحمجؤمإب ناك وتلا متمار ارباعيدسنا اخلي تدذكو *اعبائلا ٍبوبالَحَدَو

 ظ تايلاغت هتان جبرا نا : 6 تال ةزع تتش وه رئيت ل كعانال العفن
 ْ حَ ةرتضط اذ باج اذ لاؤحال بامران اي ضي ان *ايئيتت ممل انلا ينص

 دنع هما مضت كلة توكباعرو ةدطظعا ايئش تاطزم]<6 دراو 2ل5 لع دوج !ايهض اتق |

 ِ عّم ناتناالا بزاف شيك لنا هلقل ا ثؤغرملاة تزف |خاايل تاو طاعت هنا

 ْ ىنجالكا تاؤرعاف مي ء امي شويات دي لذ اخجل إب اهنه قرش مشن هانا
 ْ تمرض ملال هذان هياورماناف هداورمؤب كح مه اغا ١ ولا

 ْ رجع حاصلا شما ابوع كلذ خدام ءانمهتقرتوانصزملا )رع توككتلالا

 ظ ” 2هنيلع هند! هسادّوس/ىاَر هتاف رسارل انو شكل امتنا
 اد يجو او مام يفر كال توكل ايدل ثنفت قنرعتل ضرع لف نوكلاف ترتب

 6 هو عدو اغاورا وسلا انو /
 1 ايون يعنون اكربخايف مول اهطن لولو ةزاخا هلو ظفار خعزم ظنلادو اكحاصاوخي برج

 ةخلاؤ لا ادبعو يخاف وما هيك سلا
 ع نس اعنا تكلذملا نسف "تالين ةيضوصحال هنايخا] '

 ماج زم اول ف: عقرتيسو حينما ميما ايت د لا
 نكست ااهدال هزت اضاعتلا تناك اذاكؤتنيل ذاشلا+ 7 كلوبإ يشل تاكدقاد |

 | سييضوا صن عرعتنو ضينن امنا اه داكا اهتزت روصو عنا تلل ديروارخف |

 ] "تبة دحلصاخل ترن ةضيئلكو تدع هتط تاق ةدي لكن اكرظي هللا
 |١ طوحوم مات تم هاقام لكلا قون هسار هز.هوجبنو هنضذت يبدل ازم اهنحؤ حرنل ذاع

 - ع

 صصاعلا



 [ةرصحلاب ةزاخو ”النالاب راث "ل اعالاب ةداثر لاونال اب ةنانامءاكصأ ثوب 5 ماي ىص الا

 | اتفتلاو كباب ةزانو ماَتلاَوايورلاب رافق لكلا عرصمةدانو .مانؤالاد ايجالاب زاخو
 | هتيلعالد ط ديزل ةطصماوزملاباهسعبني نأ هنيلع ٍتيجاهاوت دو لحل تيرعا ذا جشم اناف |
 ْ مرا قاضت نفد ةز ور زمني فاول ضاْتتَمَو نهاواحو ىشنللا لعارمتل 5 ناكذنا |
 ٍ نع وياياواهل دع هتضيئرللااي ّى نال [متنسزعازختر نط ادن عيوالا 8 هنلعدنمتنإ اجت ْ

 تال غش دك ةفر اجبر خائتد اواني هتط >ابذا لكل انف كاخل زف ةطاوتالسأ ْ
 ظ

 | [ديلن ءاوهؤ هنمداّوبَو هلاَوحا عيمجيف هنطالإي هان ناف هج تهجم حمه ع بال نطمَس نا ٠
 ا /اك لاجتماع هزذاود حافلا كمي كاياذ فيطلل حكاه ار كيج ود كم هنا ْ

 | ملزما روتسمنل ةؤرتملاناف”تارازلاق مال تناساك رت د كل هون |
 ا هللا هجر فو انش اروح يدع دس ا دو نوم ايزو ةؤاَح '
 انجرمقالع تولع تلق ٠ ةعاطواعمت تعتنمإ !تفولت «
 تملا فن هدا هجر وصي ال ء ديس نى رثشاو ا
 رننلاب اوشا يطا ٠ ةرمدرانلاوراثلإف ًاطاْيفوة أ

 رمال يلاشتما وم عرتساب « يزيد حس "ا قربا ل ناكامل .
 ا ديس عن بيلا ناود تا -:اكققولازب «ارج يربح نوح ا ا

 ١ قتلك ينس رتاج )تفعلون يرتبسد (شوهجبااما قؤس عشريمالا] انما
 | وماعرتج كاتس كل نيك بمنع ينمو ةقاج: ذاورسرلب اتقان اكريتسو أ

 | ةغاحتف طلاع جانو .يونالع حلخلاو يصيب زحل عئصايل نبارك
 ١ اوالا خواشلاا بزل عبنغااد ِّ ياراصو 'مي وع اوني مهاخسالذؤاخ تيل

 | نؤنفنحافاكنا اهتسال ممارس نكس ال ريصرعص الو جهيدرنم قيليإل هناف نسل | ْ
 | مكنون اباكصا كاذكد دع ادح يح نوحفتش تؤ داكبإل جاف حلاض مسوق # 2 ْ

 | [لاسان لاو تيكر تلاد يمك رسسع تانوعرلاب ةيوحسملا |
 م ”تميزملاو و هدايا هانا ةرتيطملإ ترق مع جاو لاس نإولاعن هسا ْ

 | ءديسب ا هارم اندر وشاف |
 ٍْ يم ورحل و مار وخفش نزلا ائصا درّعلّتع ل يا غن هجلطا |
 | عم ايدرمعنبتيف نإ نذو لنك قره تاقرمهجر ساي يق رعشدادلا ةنؤو هاجم 1

 ْ 2 عا )در تنعزعد اًثياَم اتمنا كتبلا ئالاطالا َعَصَح
 0 عفاف نيا يمنا كنف يونبلا ثرال يح انقينصو ةنعس تلشخترا ىلا ||
 ا اد مضرعر ١ عييجو نلسرلَو ءاييباال ادرك رسزنا دشسز هكلطادهثدانا ْ
 | لهاددعاَماكلاق هسا ل هاَدَدَعلَعُد و همىنطلا مويلادحوج نمو تح مز *عيباساو ١
 ١ دا فررّسئر رمح ىداغلا]ذندخز قو نام مزتكل هساالا مهئيصيغ الف دانما ْ
 | كد ئلاناق امو خاض طا ناكو :افلارشسكحتس تاك ع افران |
 ١ نسال اًماجطارتّصتلل دي -_ اًمْوي تا ا كلعتدئال 3 ١

 ا ب لك ميتال لافاذا شم ْ

 | تضنلاذ كاتصؤلا قّييّصح هيطاف تيب اقوا



 ١ آ قلاع ارب يشل دطعومااةباع :نعوهسيل كوش! ل 8ث اف ترطخولايعد اجباكاقدعم |

 ْ قر قير هدطااكذات بعقار غودتي جس ةعاطمربرضلادخا يضل ىو «دبمنا هيل اضم“ ١

 ا جو روصمافان نيرا خشداركقو تال ركع! اخضم اهل ن صل ل نور طخ نزلا م ١

 | زمثلا# ا بوس ناار رزكسا ةلينداعرططساولا عقابا جخلا ُ
 1 ل مداد عزيشلاو نر ئدلفلا خلع ياو جدلا نبع شلاق ير

 ١ ناكو عار دعاودتيم نار وب نم اذاكر معو ريل اغسل ١

 قريعدحا هن امنه شل ةزسسخن مد يلا اكل اذه اوعمس الور لاؤحال ب 0< ١

 لوني اقرلان رح اعررتس تعلق ونا هتعوس ايدمدع تاعرربشم داخر وم نعت نائل اف اقورد ا

 فريد و درهلا نزح بوح هرنعلجل كال كو توربو برش لك نم هماقلا ا انت تح
 ْ لع اوك نر تملا اقرت كتف بونجااق خاج رمق ان راق مح اميضاعنإو مائاضصم ماك ا

 زننال هنا كليا لاَّطن ٍنِعانَه 5 ناف محل از مزن دل فَع طظمف هّماها نفاع ماالا
 ناؤض انف عررجتسس إب هل تلفن بوق ان: هن عَ اميل! لج)ااشلل ةرظنال ونا حوؤذنط |

 دك عيب دورا ررَعَسَحا) ذالاّقن هندا ناف هش زمتعتنس ابوح | املاَقَت -داَئّولَحَّدْلا ا

 ١ عاقبة حد اّقث تل نطلب عاوا نسخ منفوضب ل نق بيضلارمو عزم انقت ام عدحلطاد ١
 أ قحط ةاوتل ابل طموضتت يرمعلازإل ةايسدننلا تيرا هبل ِجَوزعس الؤف كلة طلبنا ١
 ْ ات ا داكاذاد هلل ؟رط وال هرمون غيبشيد ذل لمت اك هتوك ْ

 | هريس :ديبسنوك عم انهإ ذحلا هيَ ةراخ قماادمَد رنا ةناق زن مصةناكراضبببرباكهربععم ا

 | 00 ةك طعس ىلا ضنا ونإ زخيشلاناكو بونقالاف*هتضبؤ لذا ةيإغوناكلحا
 ْ اتاني وضحاها نانا 2 م ب" للاّوعال ام ىراال | نمبال ودل لكوللالا

 كتف ناكر لطساولا جهان بخل ايت تسيل تار خش ايدتع 1
 د 13242 ثيكنيبلاوتسويشلا للاي انتح تحاك هلكودل تذارصم هج |
 ١ اهجافراتلا جالاتو هل عفياضاَعَو نيلي مجالات امل كليتنا جيشنا ا

 ْ تيرا قص تشد الاف قتنف : اعدل لاق مث تيتلم خا اًمز تلاد ع عدس الخد |

 ْ 0 ايربك تام يسر رمل يدي اكمال خاانرظناذ «تد اك همتج تنركوت هنن اك 0

 ١ ١هوصمنمياكار اًتلكاش ءاني اكان هين انمزهإل اوين الرول نافرمغ درا

 دحار ]نوم ارو 'ءاظعا مَع هتناركشس اكو ههنا يتبل الكاش
 ا ياما «رخاربتفح عازمون لاب اوم رئت ١ ةعاجتتم |

 ظ ساعد بزا توما حام .٠
 م ع "نو درّرحاؤ ملا خش ابنل ذود نيفداضاااعَو ببيت 1

 زق لة ارفعوا نيزاللكذ ' دانداهافارومالا هداهال َكلذوعو نازل: ملخو |

 فاه شابعلب داما ةناغد توا ويب هوجن انغضومةيبنلا |
 تاج شه انيْئَسي ىن مور وو اطال هندلطاز اقوذه سرير ومالا بو ريحا 8
 هش تود دكا فداَساو داق هذال اتركني تنحل تف هدر اضاف اق

 افرطلا ودايما ذيك 2 دثحرلا داخل دوس ل اكن هندا هج روح ع وربسن
 | تطحن او تتمما نما هلعاتاو «اقؤد لات ههاشلخ اناكدلاكحاد ديؤبوخا 1

 هتيّصلاذاةهتحا ١

 لح



 مجد هعرجمت نجع ست اللا

 ا وذ نع ممكنا قوز نابسولاك متي تيك عاف هذ ةتحارو طاش هىَم |

 | متبل راتلا عزل )تنل من طلوفل انال ذكو هع: نقرر زم ككل اكول هرغطا

 نقل ثشبالذ اك ابرّومالا رج زم كحك ير دكا لاق .انطنفبا ذاك امهتدورج
 ارث نوتلاتو متضدإلا لامعا ماض لاا نوبشب كلذدر نان هه للك فايرحتو ه١

 || هتناعرجا اذا قاخلازاونبا نؤيطي تل ةكوما قسد عايش ميم كاع هنفازم تكل ١
 | مهيدويان ني مزم عقواذل قاتم عاقن إيف وزب رطادا حا ريمريؤت وما
 || تولحتباوداكولَو متذ تلا هزم ئتن مهم ْمضَواسِ اند نعمل عالواذ مهاذارنإلع نودي
 ْ ففؤ كال د موِضبال متحول خانم عَ امج داناقرزذ يزالاوص لاف هدانا |

 ولو ار ئاخ ندع ذارّحازم اورث اث ام كلذ َنوضْدََب ان اكودر تاليجولاو قوز ءانغم

 | هزم مظطنزن احنا سيخوض رحت شار هوعضبإال هنا[ تف هاقورالات محا نيب

 || ةفللانهؤ نارخالااهتبااولماشن نمل لاذ ادق متبل تان نافصزعههيبجل هكيلعرتقناحا ١

 || ةنتيدب دام هلتومالا .نيتحتوبلالا كتعيطربإل هنلا نافركوولذ ارم ةاجدلاولعاوأ
 7 هو /ماحلا تردسريلا و * تييداكملا ا

 6 :١ نيرو هيسو امتهان هاو. ام
 لعاايعرو تدرس موو خجراؤنماغ ناكولو هْيِق سحترَو دال: نعيرشسف تام قنا(

 ل قالارطاخلاناف ةلع امم يتربص رط ان اريج زم اذوخ ةغرسي انعزت ضلوا طانجاب
 || دك ناحل لوفاو املا تو اناوقتسج تدرت اهرد نان نحتاج هنو ةلعال انت هنهانمأ

 || تن: هخلل دنع تور> تلك اهايبال هذاا نت افايمؤتلا همز عن دانه تج> ا

 | ةض ماي تو ةرزاهلا اهةعجطساولا حشاد يرتب اكحازم انهن تتح عشان اكو |
 | ب/لدداغ هعرنو عرتشو هتيلعالباذ داكيجين عنتر تيت رت ادالذ يطب دولا |
 ١ جاتا ضيفا رخل الاخ جشم تون ل يللا نسخ نبزتس اف هزتسيف تدذلكمانوانينات|
 | ةيسايدان ملاك هاجت ناناطف ادب ايف جتنوةةينعؤت جزاللاقو هذانتح |
 || اهلا ن:ل جت نامه انك < هيو تاع وجر هتمادعلعا ك اذن تحيي ادافع ليتها
 ى +_ تملاغلاترهنبرحلا © هيبته ن١

 و :نيطع مت ملاقت هبا هتنا اهو .

 || هطيشو هدضندو ةناذكستو ةاكرح نجت هدب ازال اذرمؤنفلا يزيااتزت نملك ضرك ةزتك |
 | دقو مرضي وعسر نو ِهَرْؤَو كو هعاتسو ةلومو هخايجو همانسو نظفت |
 | قدذحاذ طلخا ديبوؤ راما تلا اذا لوني هنع هنناىضر ٍققوسدللا ميهابا هريس ناك
 || عّمالم نعت ذ نمو سانا حزم ا جزمابر قزطل ل فاناغ بدالابالا ةوطاخت الث
 || دعا قحساناحال زب اوغمربد مهرها ظل المرتخو ا لاوححال ارت كل اواتخ ابكر سانتا |

 | خوس)ل نينفركد همزذ وسر عم هل حرض يله يالا لاؤحإل اياب ضب اتملايعرو ؛مزع |
 | هذا دنع تاك عسا جضهاوا زف اباطصانهناكو دونجا غيرت سزععحنتو هل

 ا 5-5

 ١ ؟2وامقدحج ونا رانهدخ ادب د لبا هتددئصهد وع اذ ثمان افينالاق ا
 ١ نفوس هتمكرلعام ٌلَتقعامدال |! يوه رص يحس ايدل تلفن هشادع |
 ا اا ِ ب

 < ص .٠



 لا 111

 | يللا ةالكطناف هاحخا ف ارثماهماديع يرسل لاق 3 ةنهر حيف بقري ديسسلا# هتنفاعؤتلا
 | هقاخه شاك اهي يتوسع نيَبْوصع ع مْذاَوَهَو هلاخمأب بولسمهتنجؤو تلا تيما[

 تول وسو! كإباف لاوس ا طع تامنإي سي اوربت ايامنا ١
 ْ تدل راو كل :زغبو تاكصطللا ت اناكحل طامنتوا قا اكسال اف اًكوطصم ءازنن معتم |

 ١ كا تاك سل *”كرطجحال ب التل تع ١
 ف اناناس تع مندا هدوسر عمدا اع هشداحم هدي بداوهاغا حرخصا

 ١ رتل طرت تت ةمسو هلع انا غاو هلوشر ةتماخوا هللا نعل نمولخإلا ١

 | هال ص هندالوسروا دس ثم ءلوساو كب ملاقت هنلا مَمِيكداَت هدامعر ند لوقف هما هّحر ا

 970 ذي :تتراؤمل رو هلدرذ ول ةكدال اعاكت كحد ١

 3و رهاظلاط باترول تر لوما مرسم هةعّمو مور هداف طْشاستوادَو دوم حم هدا 1

 مذلفتو مونفامةزشبَو جروطح: هوما ماو ازم داؤنالا الا تاوكيال ههيطل ايها |
 دابعو ]تلف يرحتو خاص ةجلاقت هندا ىِرَي نين فوقولا نمىاّيَح ةنش نكملا هرهؤن ا

 | كما ناجحا رد لاك اكل هظع اع حتوم هتلعمندا ص هه اوي ناجي د ١

 دير تتقرحالوعن اقيرتس ارك حنْوَص يشيب تْوَص عامب هنقيلاهق هارت 1
 | لاجل اتَر هتدسملاو ءهسجا) تةاغفلا اهباركل عرتتس 00 ْ
 ع هيسااغن هللازم اس .

 ندا هزل ارارااوهاعا لن ذل تالرادلا نه ينم تإِطع ق الإ 7 قدها ا

 ا هكمرإلل هاترانلل عوقو نك امل ارم دعو افلاشرح اد اثخادت نوف ايش كلذ ا

 | يع مينالز ثلا غهاذاق هلا خانمدن هنو اختدضازمدل قرعشي نت ةرمولوزعتتملل

 | فالك وعت هندادع ضو طع يدع 2 دبع تغحاو هو دي قزاوخ هيب ١

 | اج وكيك ءاهو دره داعاوخ دعو ماع عمت ليه ةبال طالبا ملا
 || ىح : تاوعرتلانمتلل ذرب ما يداشنللرما عاطللاوا عاتنإو تت اكااس ةذاعنترخ |
 | كلّدكو هةفلكرطتم كنعا كر جاهد ف ةوغ من هلراظظخ هتطا طازه دمتلانا |

 الدهر عناد هامل د لا ْ
 ن اذزاهلين هليناث اهيلارلظلا ةاف تادف تلذل ه دوس نشيل ايس ضجاو اًمعاونا

 فاطر عمار نالت هزات ان ظن ناك نوال ة ةرظنلاةنلاتكي تدل |

 نضر هْيِلعِدَرَو :دلَر ققنتنسا ااكمش اةيلوهاحل نكد مل ةناممال املا 0 ]

 | اق ديلا تاتا ١ عائس ةزلؤ لوقا نكمو تعجب عتيل والا تيت ْ

 ةكوديلوال اهتم بيطاؤم نمير تان عامس متغش ا

 َضاَوُهاَمدْيِلعَدَرَو تاكا تاون نإ تف طكجاككلا ةذل ةدلوقلا

 اكرم طاطا اول عم ةنلؤنلا ١ انكَهَد «ليوالا ضد عّممل والا ةزرملانم* هللا
 لم كل ةرسكعَو «تازلا ارم املنقامنئغفف وطن ةنللكت ءايتوتمللو تايتسملا |
 ان ذاعاتبال اليا انهو كنا هيي مننا ع انيالاقرانلا |

 نيعغ ع ١ تر هنبرّملو ٠ نيبا كلذ هن ساونا |

 1 1 هيسواخن هام نا انو : ١

 رو لت ا ب نك 1

2 



 هكدا كر داول مهر واهو را فكؤلا نيجلاب و هبلبيع ناجم لوسيا دالي

 تت

 /تكنوص نجد دن انفع هانا ايد ناكر اكتبو دْوَسوِللادَم 0 ظ

 / هةر دوب كب هاعجن دولتين داق ةيداش ملا تنل وع نشيل |
 ْ نافذ ثالذرتلا مع تقفل ترهل لل كدوكر ىركزت ١ اهل كاتغف اهب هؤناف |
 1 | هسيلج تزيين كلر جيلا هادا رشه تلاع امرا لتس هنكر انتل ْ
 | هما عدي محب ذانول َتِاَولاَفْكشَتَقَف كلذ كرس 23و قوش باع ظ
 ْ افق دنهاءي وريطلاتلا كسر قاتل حودافي اذا بايع

 | ثري انهانازد نب اندإلتييظركباب اورو هيلع اؤصلاتو كيري وحلا
 مع هيلع هدا جضمَسادو وسع صيصد كو هنيعنس ا صمضال وبلا رجع ارتتحاب ا

 اتتدل ءاتتضر اهني سنو هنييعمدد اليد لوز دب هّيصر نم هياكل أ تلاثف |
 | ان

 | ةاضاانه ات تان هرخصات دل ينمحنجلا تشتد ْ

 ْ تر هنيلعدند | عشا لوسز تاكل كمال يعد تب هيلعهندا صندل وسر ْ
 يبت مهددا وباتاك ام قرصا كا دالو طع د طاق دالثاعتعنو عبط جل 0
 : رىيعاساتلاو نِذَوهلمازم هيلا تح نكح مدخن هده ثبدكبالغ «داكا ا

 | مهلا قوم وهام هل تاك لاتعف ضايج ءاكلتف جلا سنالاني دزعدلاتف ةتوترب ْ

 ْ 00 هنلعذس اكس تال وس مباككا محن ههنا د تلازم عج تتيصضلا نا هللا ناكوح

 ومو خفت امن نود ملتنود هنلعميذإ لص سوس مومن د ميظْؤولا مانام توام ع منايا

 | مها مة تاكردق لدا تنن 3 هتبصعلا تربع ناطر لا لخدا اي :رث مظيعش انه نك

 اذفو هن ”ديفعو هتصخلانم نااملاس نيك نافوتتي هيلع هدا ضمها وسر نعد اا سنت |

 ادد 8 ايادتمزد قرط ايه نات ابا تيرشللانا كاس

 اكابامتش ماا ميسم دل كاف ملتي هنييع مندا يو تص مندا مم ددزفو هلعارا نغم
 اروسشايف ته نعاورس لاك ع د هنيايعهنداليص كرجاغاو رثمانل و داكالعت اسيا[

 | هراثخل ةتاتودتعيكاياناف ذعاماو يريطلا تخادافنرته وام ثلالاّفن
 ادم نر فو هنتس نيب يرو رمالا )غنت حالات ناقش مت نييشلالاو نيس
 ابغال لاف يواحف ترشد اااّننف ناجع مزجت از ةارعاو رو تلا مسا

 | اتنركردا ضكولز# تن انمنف يرش هلا افق دز نضال نك تبع اكدت

 ْ ءلدؤاراتجل هتدرجج هداف تو هييغد نع يمك ىزلا لاح ادنمزم ينم

 تل تلاعب 7و هنيلع هدا ص منداذإ 3س حادا تع اتنع حاولا ناريخف 1 ٠

 ا < وهلة ههنا نا كاتفرعت اك ايا كيلعاومنق دنع نهايته ع ماهل ماكتب

 0 كيسي هويتك وللا وكرتاكو لباخت هل طل لعام هن
 | ةفيشاوسوصوماراتنها دج يشل ايل لاك مهيب تترد يدعمها ْ | هلوويت جيتانوال# اكونو اهني حورتو سلو يالي[ تو هنعمل
 ١ ٠ تان ا[هلارإاك انهيحاضمل ن اكهنادرحونملا طع يحول حلل هداك هج

 ١ تلثمت لاف ضمد! ديب ةتاَيجت ناكم تفزلاكد وس يهاتف هبجورل تر طنف نحوه

 ب ص 7 رو 7 جرت

 سس هبي ناكرلاف:هيضغاو يوه ْض ماتَ ةناكع ضع مزقا



 | ريتا انهو سوي ليزا حو هنا عتماص خال ورق مداخيل ناقل زم ةغاججا |
 ١ قوتشي موا لار صوارتسدل ذر ظاددإ| يهم امنع هنداوي مرتو كو لئن ززم ننكر

 ا رعاكم اصنع اودجلجب 8 زل أو ىاتسح هاون ايةلةئلِتللا اناالا اسوم

 ْ مهل تنضيليلا غنوج اولخدان امداز يريخان يريطاجحاماف 5 0
 ١ امعادنءافه ورا ظا قرم مودال ل يلح دويحوسا 0

 | مل. كار نييجلالا او تيرا ط اكن زل اضف صف| ىلا ةغاجتا لاف "لاح ءاّوسإ ظل عتاَو |
 ا هتيم كاسمالار١ :ناتداقرمد لاو عم]ببللا اواغيف بركن هنيمرال اؤتاف نذير يخ 1
 ٠ جيصاذ ةَفِدَعَو دييع عش حتتو هيلع هنن[ صولا ها جداولشمو هناتلاّوهظفو |

 | ىتبلاءاجخ ايرث ابوهم هوبوَعَو هناّسلاوعطقو هرصؤلات ليي! اولع مت ررتص هبي |
 ا هونكو الاخذ بيلا هئئمارل ص رص امو حصا مل هنلعوش ل توونعمنداتم ْ

 | هياَمْوَ داف ل تسوهنيلع ع مسا يض هلدالإ وستايل ديزعا وااو تتم ضف ْ

 ا لينا اتضاب كلذكو ىلاغت هللا هحيوصؤفلاو اتضاانِع يشل ب تتسل ف يئارزم ا
 | هلدرئسش عجرب ل كلذ نع ع و وز هانّعتو امنعهضاريطر ردو ركاب تيضذاك |

 ظ تاهت اق ردلاننا هس تلَوراصو هةيطع مل لس همنعؤ ارز كن |

 | ند يوسي وج ب كم

 | عتجا هنا رك يريطلانيلاتح خيل اذارتخا م «كتورزنخلا حارص خوصن وو
 لكني مضرعوركابا تسدلد لوْضَبَد وهاد وا لادا 20 لادقفا 9

 ا وا اوم م بيب دما

 ك0 ا لأ

 | 2 راكبين كلاب اك اهي هنن ال 0 ْ
 | ةدعبع: ليف نارا خةل ديس ل صن ما ماخلا عقد اكدر اهو تيرَيَصَو |
 | ناجل دبع جوك ير كتف نخل بلت ذقت ذا :لوخر مر نت يوجعك لح |

 | لماما امارشعؤنالا ظهرك قاجتسف نطل! مدان نفل هدؤزوحا/ ١
 ا ندخل 570 «ىلاغت هلنااشنا ايان نهى مادلل ةةيلرهشرابزو تّرملا ْ

 ا لم بزاهاشا حف اععك 7.
 ١ قاد تلاضانهلف ليوم رفلان نور تن اهفنفذ اهالي عت |
 ٠ ”ةلطؤمل ضاخات نال ميري سناب لع ضتكل الضار تتفق ناف نوتلا ْ

 ظ تعمددو كلا ملا ارابنظن اخ رخل لودر انينغإو هيلع |

 ا م دا داوم ةجياكت تلال ها ناد ئمالا لف اارارملَونعَب ند !لَّضفا |
 ظ ني يب العنان طاح هبلعاك ةندلوالج علال هاب و هز ئينلل تال ين ْ

 تحلب افن نا اًمهدازل نيببا شمر وس )عاناو خا اهنا هلونقلومد ةرمهتئسرمك |

 نيفازوك ارلاؤ وش الب انف تال انه نيس ءافنكأل ةارملاو 0 ْ
 تربح .اتالمراسل لك تكنو دارا هنزل اره كرت ازم ْ

 ْ 00 و لا
 ا قاتلا هناي نايس انمي ضع]ك نان كرمت 1 تحانصعار اس ورئمالا وم اكداسييلا



 يقل ةنوصلا دونم ابل شلي مجدنا ةرهطا ل عجرم الو ضد مو
 ْ نوصالا قات ال لباتنلا ”نح ومار و لاذ قشر اع حا كرؤصتخؤر |

 كرات حائرالاو قالا ص نوكي كاتم ٍتااقلا كلا اتلكاتخك رحل راما هن |
 تانك الهال ذ اسعد نرسكملاب نحال نترك كمر طاب كم يرهاظاتم |
 ل نت دكا ادهش لاكو تم روف امر نحداتسإال ارحب اف ضن انلا |

 اندلاع حاورالا هتوطنم هءاتسحالار ديو تكلا لضنلا نوتحاراه ناو 3 حاقدالل |

 | مخلف نيكرتشمنانوكي حب د كذ لانا ويلظؤ انه َناكرتشسم جفران كام
 نب قلال يعبإل هن الر ارا دضقر نقر نظمها اًيوالل ام هاند نقامالولق لاق "باننا | ْ

 ١ طيره تركب ير جبلي كلذ كنقلان هتاف نوكا عتب د امال اثهأ

 ظ . هةر اتا تزهندحلاو « هن وتمويل هت ]
 ه .وعمتما اهنهننانماتمو ١

 ألا فالاقلاقنمها نال تالذم تاما بطة سعال اسات ايا هي باح الود ١

 ا ْىاَكاَمُو ماع انا لحن هنيطع هدا وتعلو *نيتمولا نب ّئيخاف ةزخل
 |ةتانامما جحا هيعيط م ويلا انلا ذات كِلاغَ دازاؤال ايحجإل ناَمزلا انك هجزمزع
 اوسماونَو تّوداّصْْ واضع 6 داق هناكت تالّدِلَو ىدفنال اير ظحتمأ

 أ اكا ا نشل ادع يداك يحي هىنحال اىيعاومار "يحرمنا
 ا -هريعاذ رين لعوروت يس نوري غب اوان اًرّسفلانمةئ اخ غل خذا اريعف ١

 جرم !ةلقعان كين هرَمنْمف يشمرهخ هاذاف ايش نؤاكايال اًضايإ مدن عراقاف ٠
 | تكاحد ااتقن تشم كلك ماذا نبك لتراب اننا ماكاو ز ذاو هنن ْ
 0 جرحت كل د دسار هات تاعك ماتفلل كل دولا حلت مل سنو دو ليف هْلَع ا

 اع عفر يفملا كلذ نؤد دجال كعارذ نيركرلاراطو هنن عارذ د صفو شهر متدَحا ١

 أ هلا زا زيلخ يوزن ةزحالا نيهان مهارنز ين دونجا ْ

 |: اير هدددجلاو « قاشملاب هتف تلاظظبزم تكا ةرحفل ةمزنيتععرعاو ْ
 ؤ : تع هير هند هدام تغدو 2
 ا رش كيالي هش دعنا دلاقما جاوا رمفلا نايل تبحبلك ةذاف ايؤاتشعا 2: هش

 | عدم اة يداؤن ع فلانه د عناكو تن نائلاب نتتعموه نك طلو 1ْ
 هَعَمدَدَرِدَجِال نبلالاك 0 اريتغاو دمتم دما طا دعت قيال ا

 0 ةذاتنسمل طين لوك دراي كلذ َوولَجاناَوهكدم ١
 "لا انا ة ومو هتلا هتدا هننالونفب متري متنالا هل الأ هكذا ةييابك ناكر لجون عدضاركم |
 ْش ا امدجيت ناهزجؤلاب ١ًردال نيبال ااجا ذاهتنا دن اماركتمناكو ميلا! |

 | املا عجاع جاحصاثححناكو ةةرععصلا هلل !عتداليفلا باهل قونشس زم ذل ميلخد | ْ
 ْ ليو قفط از اره و رن ؟بولذزال مت بوه هولعجا ومَن ننا

 | لكأشتنا هرياطنالا يرزعن# همومي ءاعالو هيزفالَووعت دات اف هيِوهإ ينم ا

 اريج نم هااسما ضكر“« 1 بانا عرتعمازت دالا قاقلو سانام جانب م افرق هلاعأ
 1 اف بلون هاهنا .ون,ث لادن نيبد حب ةاهوع بيني د كياقداريزتفلاو|
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 أ ةرءاظلارؤمالا هنراااينرلا ةنيجمز# يللا ططنم هاملت 0 لسا وااوعياتا ْ
 | عل اماازعؤلايبام انكر« هربت اولا وال امهتنن الرارتاال انالر ارسم الا نود |

 ْ | هيائاالعر دال هانإ كلاب فرعا تنكشسج مضل رو د ْ

 ظ | لئلا تن ايش لعادل نزح هلعاالن اهممواو تكساف <نينمْؤن لاقل اد ْ
 5 ْ « تاركا ايرمسرملات .« 00 ْ

 ْ عبو انها محلا ظن .
 ب اعل هيلع داو مين خا دوك ااا دعا

 يراعي رانا هكا ت هتفرطا الامال زم ؤع ياو يلالا كيوم نويل
 ا رمق : مهيلعا خور اوتاضلاخناكو احن هتارارتسا ةلجزمتلل ذ نال ينعم ا نا

 | متقال ل +بطصيام تاتتدالا من فز خإيةةقْباط متمو ءاظعال 6 رنا ءاومر كالا
 ْ هناك ةرخاظلالاغال الع ةلاعبجلاو ةزحال اكتلل د تورو اش هلا نوطحالو

 | دك 0 سو سرس حدس لاهلكلع 00

 جلا منهو انبي خشم منو « اصر يع حم اير مسو يفرش رك "نون
 أ "نييجمج امزعهندايضر وشل انرلادؤ ارؤد يشل منمو ناجبعش
 | بايو ارولِجسال لح لح 27 ناكمن لي درككا ذاب خلا دهازلا عر 2 حلاتصلا

 ل اساف اهاقدلا ل فوكؤع جدني ديديريملان نادل تلاضفريبما ةارساهث انجن ١
 ةنوتساهءةطعاف حوتتل نأ دع مامن اعاد انت انلَو 3 قنة زب تا يل اهدا ْ

 | هادو ةؤيؤنا تاج هدخا طغت ناو وصال ةوالَجْوكاَم تك اََّف اهني كح
 ل افك كان عّيصاوهلا بك يق 3و ادة انلاففع هزل ةزوسال ادة عاف اَغت

 يا "عا ها زكازبؤاكانهو ينال فاك |
 اروالا ايس م اللا ووهلا و يادعماع لاخلا |

 ف ديرتنا تفر )تل اه لدتابعل جاكم زلاتان هئاتضابهنبفع فال
 .س الع با احفاد دللا معلا انو يولاعل سد |

 2 ا لاب اداه از هرتبدوشنلل اح |
 و مقالا صج امرا 0 لجو زعههازماناةتمامل د نوكنتف 03 رجلا [ةحارك ْ

 ولو لكلا ناتمزنتا نموت اهلل ذ نوكب يرد“ يْغَ يراضعلاو ةرَوعَصمتضفلاَو
 أ لرقم راع زرلحا هكون ازا داكن احن 5تاكاهرو «باهتلاثّرناك

 هادرث اًماعطمل هلفترتشم هز روصو كام ءئيلعل خدها اًبيخال اىتبل خود ق

 تم راسوتح ههنا هنعمل اغنهندالوش هيجزحلو هذشف انكمُي و هزيغ تلطتو
 هيلااومتمق جرت ذنإ جل ثيل إدا حشا اتصف ضعبل ةقؤاتفو باول
 اذن اهقتنو لعيجرذ هوالاو هوك هدجإكا ند قجبل ف درتراضت اكامط
 ْ ا 3 ىلكق طف ممششناب نييراك ١ حرتو ايلكت ؤرتحاذ

 | 0 تمانع يفتك الاب مرنعزمرتتمملا حزحم فدع )ل |

 هه« ه» أ! | اوطرعف ةب تهاثءادح "نري لق هب تحارب جور هتد رسوب انفف قدري تج |

 اقزهلاتيلعشل صمام لافاك تون 7 ةوددرتنتملا نول َسيراف ثيزهاج تش لع ورسم

 ع

 0 م ا م و و مم وو 01 ا ا م

 رح

 ا

0-0 2 22222-2 



 | تليجن ا خنهريرشل ابر تضخ ريل :يشم يانا يلا ننال ابالرتش تاق مارس سلا نمل الب
 [مهلاسخي تذل يبا ميل او نعر قفل ملحم . سيليا الو ما قاحلاخ هللازا توثرحنال 58 ص

 ١ تاكد لّوطف نيل تملا ييعرسانلا قش دانت ناوي تضف ه تاما ا |

 06 * تامل اكلاتي هتددملاو * لكإل افعالك طرتشند |
 ا 1ع بما عت ديلا نم احط لا « |

 ا 0-0 دلاز نم ير ب هاب هاتان

 | ضم لو 5 حاتم مر تاونات كابا دالةلك ضمانا مع نام ضال لم
 ْ | ةيكدن نَكلَصَح مجمل «ه ميكا توسل ايعلاوا خل ان اكرؤو#طاززحلالاها خا سانلا |

 | هلوانععب هس مناعو لشلتلا بجو إمهنع تشات جالا ا ”حاتلا ببيع تلا توبوؤقو مد

 ٠ ًانالاف هن اكد بيلّصل اه هن اندر داعتنوم دنا هدارسو ٍييومنركب بيَِصل ان دلعي فو |

 ا 0200-2 20 وهد تق بيِبَسلا نال انزين صحا قملتالازب دواؤند , مغ تنوما

 أ داو ىلا ندع نا هل هلجلاو ماالابسل ةنإل ا 25 نع وتاج

 | ملاعق هر نيركمل لاق دلالة تمصتا لتكن «تاككل ذكو الك توابل

 ا | دوس كلان لقراشت لباسم تدان نكسر ااه لاقت هنطاتو ةزع ظلعدتا

 اذاقطباتلل قشنافانملإ اردن تخيب لاف ككتتف دونا لَاغالا هداجلا فانا |
 اهتز اجلا اف تلا امول تلم ل اقرت 1 نمادنعل لاّدفف هالحال صان يعز ١

 ىزنشب ده لعل خالاكال مسيار دلال دمنا هتتضد يهد تزاتضم ١

 ا وس ا الغل اَقَذ هؤدقلا مدل تلطف اف ءاننزمن |
 ا هللا يربي نبت فواف جار وصست - "نبا ىداشدانمو تَمافةماتهاناك |

 | مايزتعا لت الاخلال نق داتا قل تس .نلللخت كحانم هلت ِدزع |
 |٠١ يرلا انيهاو) جيشلا اق تقنيا للكون نا ؤتنلا هاهي اقري تفاعل ١
 | حاجسملكل اف نمزا نرخلو هنَمفكب مخ اسرة دج وف مراسلات اأو ١
 ظ اا دي ةنما حيصا متملا اراثذنم هلمال 0

 ١ | دبات ٍلاَفَف لذ اشلا نسنحلا نإ تشد يعل دارتمل ضع ضو لاددالا نمر
 1 رمش قكاو هبت ؤصرعتو هرم ماسلا هنلعر مطاوع 2 ةذفو تسل نع 2

 | فوادي دنقلا آل ياجواذ هكزتعوا منول تحلاب نيتقولا حاا ةفْؤتحم
 يي يجر كلك تررضاوباف . م تعجداتي صخا توي نولويقتو كلا دن ||
 ّ د عدضإلاعندب "هبا متعلاادعر .(
 1 000 يو 5 ”داا تفعيلا ى ب ايامنا ءهيدنو تو عافتجل |

 ا هيلع درا د اناكيإاقن هنهاهنعتب نيد ثض اخ ن نو 5 ىبن هتيحاو د انخالا خف ذا كو |

 ةاوتكك ديول ثيداحهلا فاسو تلا ةراو نسير دنغلذ هش عدرتدلاف |
 20و حرحان هليل كلذ حاجسؤدارن نوثاق شرقا ناكر يسار ف اه تعتس ل لقللا ١
 ارواج انا تخ تح حاز هلل اًرَْصَت هملّمللا هراهؤ مالم انها دو رق لاف هناك“ |

 وارتحت دلشيإلا تنتشر اقرا فركوزحال الع ايان هج واكيداقف ١ ا

 | كك هلثمزهلا لعدرو شام دما در نان تكبزإل جن يشل نجا عيرماظتلا|
 ا يلا اب



0 

 ِْ يجر تاكو منيِبعَتاَد لاو ىاا "ما هدو عددا 0
 | ةعائنفلا مجاري حشلاباكانهرهاظما خيضلاناكر همر ن نون تجزع

 00 تاكؤلا هلذلا ئتلكو تزل نقوم“ دع توزن ت تتضوزال هاو 3 اك
 ا خوك و زنا ناطر يذلا طاسيفالق تنخر :مالتلا هنيلع تامل

 أ جون ىو ىلإ تدك دكا دعا علا عسل ضنا جادكتكرلانإ
 | اخاذاكو يدرس وزحا ةرمسلزت 2 محول دااذهرلا خردل فاق هنفوع بد ١
 ا لوب رم دنا مرة مو ههنمل وازن ةميشب طول اًمائطهلردتق اذامادكَي ندلا |

 ظ مصفلا قوواششس هراتيدَنَعَو ايش هديب زعيجزبو كشف هل اهتمت يطعم ١
 | ناتي ليجتلا مازحا ضل ةضينلا وهل دال لاًنفف تالذؤ هل تلظفامئشن |

 | ةجرقو دوج :يدلاقر زملاَتَنيَمَم ذةاملل اتا تلا ى نكمل لذ ما ةّيبخلاو
 دعو ءط داتخاو هيد كلذدل هايم فركدععلا رمال ا مجا اظن

 | معدد تتتطف يحال نياك لشم تبتر اكان لوما اباقْوْرَم |
 | تلّذلاَد ٌالثمااذا لومي هشعمتنو ةيياشمب فت نناوطالكتنن ناو نام دوور راض |
 ١ | تادتعاتجج نمو داش اهدا عربؤملا هيلعملخو متربكفل قر ناجل ةق راو اوتماب |

 | ةملكبر كامدتم خرند ئقترتتلا هتلادبعو ا خيتلا ربحا زمر زان از نشيميناك ا
 | اتتدالاج عمم فا كلاما ؛ءلظلا تْومقاولكأ اذا هياتم وزال كول

 | اعنا هللا 2 مهدحال ]ذهن .ماطللا جا ناار ممل ازدهل ناك ناكذاو

 | كيطعر زال ضاق عرشلإم الا نتنما كرت انإل ارك اج تلم دع ا

 ظ 1 «ء(ن رحل اهل كيردسرحلاف 6. عوششإلادكداهشنس ْ 0

 0 وحج ب بدق يمرس سانا لن 2 رجح 2 رح 22:

 تت 20 ب يد وج يجر حس

 ةر اتلعر 0
 5 اناكت هاناخدر تمور هتفانإلا ةؤال كانها امج نار” دراذلإل 2تاذاذ ان ا

 | هلو :رواطلل جاتخاجإ ع2 نكون تجرتحاو زحام ةغ 5-0

 ا متانورتسا [ئَتسلإلاحَم اك ضانادبرا اويل اَكَف قطان ااضغ تصح لقوا ا
 ا توام 8 لاجل دات كيتا .انغلاتقف كل دلل هتسيجا لاو جرتمت جم

 7 ك0

 | نعاني روب اظن اكمل منع تبكَو لحقت دراي نات هرم ياش كدرجت حا ْ

 امتاملال هس الا نق د ْ
 | ترمجوت دكا قايل اشم كا ماركا تاجنانت هنأ

 | تحاّتن تك هذ حا ل ممل اع اونا ها نومي لهو تاويل
 | الخل ام هتاوس هايل هدو تي بز الاداتناجق ارت الا ]
 | يوه تل ئتخنانجيطملا غازق هنا تكداتضم باتل الل دهام هتتانالا |

 : ار ليت توجو ركاز تت تقف و تواي اناقا زر رتسش الف تيض |
 ظ 0 اا عا اتقان عيل دا

 افاكضاف لتوطس دج هودرحح هتضمل لام ترخاد يرلدالا تل
 ْ جاتخا وازوشلان اكو.هايلتع تحس 0 هداك ةرهو عورتا دك

 هلك ا اًمهَعجرتسَْو ترعرايرع دعو 5 هود هتريلا لكس ناكهدادتعل كفنان عاوكذ بيعانع

 ا

1 

 ا
1 



 01011 0711001 310115717 16 الك

 رجل اًصطخ موق خ م جبراطفارح : ادائه لم: رتالك ءاجؤ الام كلاتاك نبذ ْ

 ميار مضلل تا و1 تا هع خذا ع عضو عئنطخ كلاذلا ا

 طئتف نيتل شالا هماجل ا حسون ]يطا هتنزز ازنو اهمطشو امتطورَو منه اغتننطان

 * _ طا ىلا تردد 9و هن الح اق وتلك

 6 نة عرب اهئ ةنبا سن تاهو 1

 0 ا مص كلا اعرف نري كتمل ضل ةنطص هانا مءانكيفو ناؤححلل
 امعتروا لا حان ختلانار نجلا , علاوي أك ةنوصؤنلاب انائطلا ربع دم ليسن هلهاكلا

 سطل هرم هل ]نسف هطع ةدح خشن ادنعناكو هتاراوزعا و نعوتشوا ١١

 اوطرم هل كوضتُو اضن مرتضَحلا ذا تنل تلم تطاخبامم ارثنكذاكو لرئيس لاتف ْ
 لاق مهبل فزد اضل دبع حيل ذاق تؤم هلاف اك شبين كيكو هتيكدلجنيوبدس |
 توكل انع هلك نم كل ةركيبانعاو ل ا ا

 جليس ديو دادس هملاَجبَرشاامِمَو توكاملاب ذل اوم عواشف ايلول انما
 ا ةودأت كلذ ءرَو زاب معاق تيك ورك اس اتنايععاها ظ
 ةراشلا اهلين هلْوْفَ هيض يا سس الا اولاقنيزلا نا ١

 تا يح , كل ذ لاخلا مدعم هادلذ امل ةزاّا ةزتحال اك ابتدا ٌآ

 ىجوالو ةونجرسس ]هزي ند اك هانركذ ام نال فرب ونال خكنو وهتلع هندي تصوف |
 لاتفنهند الط نع فبكت ل هليل اظل انتخجا عنضنل دكا نا تير و كاسر الو
 ص نجار جب لولا وعايز يمنا ذليل م اق نغم جددكلللا نادرد ١
 لجوال كد جاني الف هنسوا ةزخاوا ةينعؤ كاد كلف ال ةْيئدوو ةهنثك < قبرطعزم 1

 نسلاولانفه هنعضلا هنهؤ توها تلسل لله ضمرت الكبح !نيدل اب جبل تاكد |

 1 كلارك دال داك ضرار و اخوراخ +ءا عل لاق هداف تول كلممزمل اننض كلذ كعنإ!

١ 

 نلاللذ ورز: ن ولان جانا يحن ّ كيلو هور ضايواتاج ْ

 ومرهاكو زئءاسنوزحانتمال موج خاذاؤإ اىتن هلو رخال كولا كلّدل ةماركراممظا |
١ 

 ٍْ معو رانك «تانالاو خا هزباَدنمو لهما كاناسلا ارو نم اييلوالا تارك | ١

 نيكل لع تبين اكزم“ بغت فات تباشن خفف امك كامل عمابدالا تري |

 | آل ”كلذؤلتنفوتساو هنا ديمنال نعال اضخم ز علف واهو

 ْ نكي زب ةزه تلخ5 لونين ناكر *ءله اناوحرت كاكاو نيرفتلا ث

 | مامتات توك فك فز هز سير سم دالااب ودعت 0

 ا لت يريج حريصا هةحاحو هلا و سناك جاتنضلا محلا ربع يشل نوح من اكر

 قّحصا لافترضتغ مردود ودرع احنا هرم هاو تايِلَع هيضواف ملتلا هيلع

 213023 27 2+ برجس دب دهب جب جب جب ياعسل. 20 25 ا ضال ترج بج 5735 تت

 | تبوك ومص وعم تن امام ضي 00000
 | هلومن نانا ول جب د اكتر اتالم تم مالولار نايجالاع خلاسالا نجوي

 |« لا ترده رزملاف م ىلاقت هناي واضعي ةوادعف ضر فارم |

 ١ 0 تا ةلومس مزال ايبا وننمز هج تازتف ضال ا! ىبشتس تيض |

 + | اهثلدرعاَسِلقإلانارمْوِلَحَمَ جلاتلا بلع نادرو هنعنئكعاضلاو هيلع دراولا
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 ؤ 5-5 اوتجالا متعِلعاو مرتو لا ا:دصرتت نكت اماما هدا 58 انباع 1

 ملطف هيف حتفتصامم هنضرتجو نبدا مب جيطش ادد لاذمن اياك ن يحس مهّسا ةفرش رصف |

 ننايلكعات ىلدا انفز نوترلا مجد ابعد ازعكمنفو هه هدب نكتار جمل بح ْ

 ا

 |ئياعنا هنداه صب صارخ ير ئَسْوحَ ن 3 يما

 | ماا لع فيرا كرال انولمعاام سلا عمار ناييالا نادر ذز ةننا دج ١
 هه همر

 أ رتظز ور يدتس كلذكو * جرم نمو! تين :اكندكو اتيادتعهتناوتعت مرا |
 ظ أ ملكزن راسا لج ككرنلو «هرشب نازالازعارحا قرط م .ةلطغمالك

 | اهب اوتيفت راسم ادد لع اميلع كنك نّزداق رهو هيت صو ععرَيَس

 انا ري اذاكنذو :لاكشجل از غةنيِلاخ لان امج نّتيمالانينوال امؤلع نمل تزف نرطلا| 0

 حيتان نائل رت هنع وتلا جتا اسال يشيد «ةباَيَحِلاَح
 خلان د صاولل نيه تانمةنحاوذ لتتم امن نياداجر لاما اكو نمتس نقلا

 انغام هب عازتجالا نعهتئلطونيو ي ركل ندا نشل اعركسنيرل اكو

 | تنص عطانا ناار ا يشل ل اففنرهادتوا خشات دؤملا امؤبنيتلا#

 اف ةاّتبلا هرهجزع بلت انللع ناك ناد كعاجرجت نيبال 5

 تو نيرالاركوا جشم برئيس ال اريج تحي وح جي ايس اسمع نبدا ئيشلا
 أ بيطباعو فيلتك اخت هوضرَحاَو نبدا 00 نِيْيب ماعلا هر ههيظع ذننعق

 |لوزبعتم نع ممل لانمم مابا ةثالات بالا عمان اف ءهاعتجلذ :ييشل ارطاخ
 ابك هيرجلاف "لاف كرمال ناكت دانت اف برختو راج ا

 م نعي سلا فتش ارماتسد ٠ ندلاقلا
 دوو كيلا احيزعما5 :تدرمزم ارسل اعز هيلع لات ضل مطمن
 | هوا منم ]كنور مازنف الها اريظع امل اند الضانا اك نفرطل ايف هماننم 'ندؤلسكم
 تى اظا ارت جزمه كقينخع نونعف ودباكو ناك ايما اهنداك

 وبلا م انث يحلق هندا ل هال ايسننلل هايبر نع طن اممدتسال اورا اعل باف هيما ||
 الايك رض حلاق تالت م كلذ له هب بغل مع برش ناكل
 ظ ا | نوكنإ]ةضرتصعلك6 اًبْيحا اًبلوال الزن45# براخ ا نيزرامدف اًبِلَِإ يدان
 | ةحزنو مارع |منع براجننل اهلاغتمشا ايد ءا ةلجزم نيل هئئبار ملك
 ا هلامّيهذ افا بمن اكنا [ةلاوؤنلا انه لون هتيلعدَرَو نلمس امو اعرب
 || هم نازح هدس نكد انوجحؤنك لو ناَمَد هلام تهذذ تلو تماَوهِْمعَي ١

 ْ دنا وذ عماطعنا ترتان رسل ةوعد تتاكاذات رند ةؤعدونن اًصالْوعُب

 ْ معطف ئزدال ننلالاوحال بارا ةعُدي تنبت هلاك هم الع ةعلاَو هنّوشلاب

 |عامف 0 ةؤعرلا ةاجاو “لاؤلاب مهنجادحإو !ًءهْيّمْسلا
 | ءاكواودب اجا منا نقول ازم مرن ملك خخ رئيكم يلا غن هنا نت هر وليا خاإب |

 امنه يجي اطؤمرش هنتنعونطترهبح صن الاتي كلذؤ هل ترف مالا اهل ع
 ره ثيتز ءارتغمل اير دز نمزتكا نا مت « لكل ادوث سنع تنع ارثقفلارثايلا تظن



 ا | كيت: ئه هتف ار يلكناف سلب مماظعزرال عد اكدعكت هراثياو هاك )حي

 | حا موف منور نزعل ول نثييك اخ باسنفر اًييدالالكنزموهناكود هي
 ا لكن اك فوض خ٠ هاَعد امو هاعديلاغن هنها بيب مانجا هتدادانيعزمذ 0

 |رطفتتسداكوالا نادل ٌتلاَمَق هلجور نم ترب تارا هاو عتاب هنضول تام ديِنعِع دزمأ

 ا | هجوزدل تلاقفدابلا ذكي ةيتبتل معيلعاوات تضع ةابتاون اكوا هنا منامك
 ا ءاردلَسْي داق ىلوشملامماراب ٍكرَبَس كل د عليم فرايتتخاب كلذ ناكاملانقكك لذ

 ١ | اففناهؤتتو ييمارايدجح لاتف 0 ا ا

 ْ | ظفار بعزم نؤر نيترو مجزو دوا مدالب آح : ظ
 ْ ا ةحا ناطر من ميد ساو هدااو نمسا ْ
 ١ حاس يلا هااشالا خيب ختجس منضو ادناخ ايضرمامال اماتفع مرر انها مزمز

 | ىوطاشنإوبنونخلا اييظحلانيلر مش يشل لاسم خيش مزسو يقتل 0

 | رهركربمإلا د ميلا تا ةرشنل كلذلك ارّسنلا عّرم
 | رثيف هللع دروتبترمنل انوسغدإ ف ل اباه ناكو همن دازدال 0 ا

 ||| اهجيف حشد عروش ظعل ذو الذ مهنعسو ءاكوه يزن ل عاناهر زب تكل اقف
 ْ سس ص هي قدذأ

 ْ 1 ثيجزم مة لكح جز هحباضا يا قاورلا وانمإؤخناكم

 طواف خف .ةيدماب تانغ اخ! ار ظناف ل هيلكر مهكف ماكوهتافدحاؤو فاول

 اوت عرفا 6 بهذ تح هع اي ل صده ج ادب حرجة افدالا |

 0 ٠ تل احا ترده رهو 2 ع

 2 ا / انقناهننا مسجل ١احضو 7

 خايشلنالا تومرع تاضحت ١ قتلا هني تيجو هنتلاوضزمإل لاةةتحج

 تكا )يلامازقا لعمال قي من نها قترليملا ذاع اذاف اضفط اَنْكَماؤنامنزالا
 فاين هدا اةاعكااةضاكخل ذك هلايدوت دوو هطيفنم وشمل اخ ان هزنف سجق ابوس ْ

 ا 1 0 نداااوبجايلا ئه الحياتي مانمذعامج مزمل انجالي ءاييدالا» |

 يزيل زم يخلو يكبازيضقدصو : عيب هعمل ظ
 ما لاو ؟ءزبجلا نبز زيتتملاو ؤيبرش رخل ترهل :

 هوسودرمل نيد ”ثزشلاو وو "يو ايينل نهار طيِشلاَو 1 وذاك نول جاؤتس ْ
 هكرملاز طل امرتزم لا رعرزعو اننا ناك انها مكعف نيداا نع نبا ذل مغ ند 0
 تنافدل مدت عرج مانو اسرع تدع تما املكأ همالات اول ره كرب ات ع قش قنهتداق |

 تاس لاوزاوتسال ارردول سل ارم اعن هننا هاا اع زنك اطال ان |

 ءلصاخلا ن تازتفلانمهاتلذام حاضياد نإ 2 مدعم تداوم
 | جبد اوما مدلج تترخ نؤرزخا ةديالا تامامخباءايباوال زم عاد عادلكنيذ.|



 مدس ا

 نيكل جامو كَ ههاؤاف قاف «لاّصاا نو تاعمش .ةنلسل اةزتفإف من اكراعمزبولشل طك
 اردو ءطقفملا يو تل اك امس زل اما نَهْظاَد :ئترطاالاىماو يان داتا
 ْ | فاست تمت زاةنانالك *نيلما ا اكسلا# نفر اكل لكزم ميحاينحاو ام ىازارلا نال او
 ا | يقال دخا شلاق قباب داتهادجع لاك «هيناخلا مطابع هننايفاوتك هرم ْ
 1 ١ قفام الخ [دجارضاد ايا ىاةزججاو «ئترضلا سادساو ئرضاا نومي خشلاَوأ
 ْ يسم قإَيَلاَو تلااشلا ةاداتسإ اكن هللاذ ايتخ «هيبظملا تنل تمحح |

 وع ةطا ست اكوولعساولا تضل و هرقل حاجتنا وده يوشاوا

 00 20010116 داصاخلا نطل تنام انقاص ها 0

 هويت حشلاو نك نرد عا يشلاو و تشلارس محارب أ
 هعدرخ اثنين ,لااومح اف ماتمدف نب ناللاةغ هعاونا فدل عت هندا فاق ”مهمارتما جزا |

 | محرر مالا وا نيعالل اى لالا لاو دات لاو تاظفالل او كاملا نميريك انا ا
 هتِضةؤفاوزإلا تقولاناينح دخلو: ةنعق دملك دوج ايمزلس وعزم دوج وخسر ذا

 | اطسإلا تاتش نري ءاًجصالا تن ترن كا هنا م هلا همنا لوم رحل هيه نوككال هج جلا

 ١ اتي نؤلؤخ كي مداتحا ايف كيو جاشملا ايف ضفرتو حا تلو هاتفا معلم |
 | اود اكضالااوربعام ماءاشلل 3 عّم نوعزيو ناطيشلا ماكوتت يونحلاب نوكتحَت

 حقواعر ]ثلا تارا ةلباتها هاف اييلوالا تاق سكت ز ككل مالا |

 0 م م جس سس

 ا

 ْ اناو الد اققاوؤنتام فدانا مادنطإلا ناب 1 غار امارات تازتقؤحا
 نيك تاننايلوالا ت تاَزينلحاَو 5 مديل دييغؤحز هتلالانوب رج مدلل ا

 هنااا ١ًوكعزخ لات مهايطَت 2 لوتتتاو داتا ول ضلا

 تداذلو هيئه ابدل ازتحلاو "يجاأولابو سلا )4و و لازنالاو 5

 ر ومالا هر نوقع «ندمطر دج د عاج نعارضاتن مز ةترومالا هزه تلفاز

 ١ |عت هبلعن وجر تتعمالو هي 1ت هوب د متاكد انا حلوا د لاوحكتاراتالُو ْ

 | تاب دال راسو ىاحالاك كي ناطق ومعمل يملا اوك ند نان عرش | ا

 |داتمتع اتنععأر نك نياوطتددخلا) اكو لاخن ندانعوت رااهيتاجؤلا | ْ
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 ١ دج نقم“ فهر 5 توجو ءجنلا نارلعت م لدا هددرو اك توم |

 ْ | يصاب 2!ادّوخورازتسامتانه دجال احنتا رم زم مسرد اكتهندإملا هادلك |

 ١ نهودا1طدرعولا ازهنيعناو *هلال اوهدوجولاخ موتلكذاولت متو 3 ةعننلاب
 | طخ كل للاو ةةاحنال ام هنانللذ تاتو م تلاودا جاوا ههانيع ١
 | دور وستون وعلم م وجرموٌسضحو نم ئعوه لانو
 نجا اكرمك هنزل قا هاًضْرنإل ملا 9 ل متل نتيبلانالاوخ ١

 ٠ دلو دوداعنل ال: تن !توغضا ظلت كيو وكنب هرج كل نم 0

 1 نا نندتازميبغتساو : مّدم ءاربشمل ورحل اره 9 0 ا ْ
 ع تي قهرا زلط رسل تكيح تف“ ةاكل د مهزضاإقطيعل وهن اكتاد ش٠

 | ضيا ابانفعا75 انا سح تاربإل مهن تيداوطإ) تل جو مق دالاكوحل اناره ْ



 أ مرح عصام هوما نق 1ْ

 | فاش همقاكنسر داحنالا انكول خال هإ ادعدز او ملف ا هنعض او رن نجار حالا
 | يل ؤف حلت انطتبزف وطول هتيدزهلا لولب ناناكو دالال الهلال دانغاإلااب

 | هابانلل مى نعال ذ تلطنو هااكال ارّياننع ناس فر ماوإباَو تنفاوسل ابيل اتيان تن |

 أ ومو اغا نال شل ]تلو ءاوس دام نسل انعالا امرت ةؤلا ندد هظخدع |

 0 ةلحزم د هلاك هللا دار ام اج خول حس كتكو هبال ادن :افحاسرب

 اًمرمدياد نكي د انمذارشي+ مهلا فايز و نيحسارلا اينوالا ماكان هناكنرلا ايم جششانان 0

 | ماس هلظمن ]لجانه عانن ال كارلا دك تكَو هدانغناعا ناكتلل 5 انا هيلع ّْ
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 ١ زر ام دانتعا كاًومف وزدإلخ :

 هجر نيرا حاحا ناكر دايلي هي < تتش يزلاز نوما ءوسزمابرب جا

 هّنال ظافلال اننا ةوعي هدا الا دوحومال لاق نملك ق نع ترض اكاح تكول ومب
 -عاو فراَعملاَو تاَّدش الاوتار ةالا مار" .انقحخإ سانا لعاو "عرش كاذب تانمل |

 هتمارك مزمل خ خف واع للا هن دد تاخام تالاخ مي لينعاول] د )إلا هين تاكا

 , وع اهقذرت ا

 نيلاد حاضل ل الل تا نكس زو انادي اكتحسر زد امنه تءا خاوتي |

 مكتمل ان ذالةناك < هامل عّصلا ا ٍذد ىتم اعوزتخوحبال عم نكي 1 0
 اهرك د "ا عاف قالا ممل تبا داعم مل ادع جيلا اكو اًمْخادحم خشش ايريس ىدّيبح ا

 تدك تيما صر تاس علا قو ةزمتنيطعاذ دق

 07 هءالزل ىنضت حانت ارينا ماّصمل نواس جما كاف خاصا كين

 | اكادرانتت اعنف هههاكزمم سوست مهن

 تري ةيإل ا+يلع ام ةروتحتو نسعتفرلل نيم ةخَج هجرشلاهاظ ناز بمئرلان ضب

 ظ | هوقو !نوشحلا احل ا اذه نوجا[ ظنافىتننا هادعاج تن صعرت و هوراطمو

 ْ اختم تايد هرعت حلزغ ترس ف ل تام ادراصهاموذ ذءا

 ْ متل لا دب تاحجاماونمل اخرمتنولك اي اييلوالا يا < داع حلو ْ
 1 مار 3ىلاعن ههادحر تكلّيو لاطاو ه«ةعائللو ههاتلا هال تاما كا اما ةاما كن 0

 ٍ ملاكات نبردلد *قحلاونرطل امّةبانهرضَسالا مينالها ةطاخ لل 8 ٍ

 | تير هموم اتصو . يتملاغلا|
 الك عبدال يجاوب عياش نانا هنداعرتتسل اطجزدتل صه موملا موج

 0 كلذ لى اغنههل بتضفتو ىلاقن 0 هته هس تالا رنا
 |هنيطابلا هنلشامالا يماظلا ةيبلتشم "نر كمل نم مزاجإلَو ”نينلاَو نظلا فطين اًململع

 | هعاظلازم جبداَعَت هتماانرتاهددعت هوقو عب -نحلا الا اتتقنا ثمان اع ا

 | ؟يلقملاراثبو اًههاهووفْنلا تير دار ينواواارما١ةاكااَدس انمرسمال يوان |
 دمع طن يو خو نعهنا ابوح عاشت اما دياب املطمال لاقل ندوات

 | عوف فاك هيف زع تطال مرا ثديي سنو +ييعدملا ص دلوفو
 م ميجح كن

(0 



 6 م يوما ارارممّتملا نه 1
 06 نلكع ءشالاتعن تنازماسصم

 | ثاواةبرحو بالك فرعاذ ىلافت هسا ]تقع ارك اسما دانك عا صان ايار *
 | عمربن ادي لوفي نعا ومما اهيل اناكتتد تاك وت و ١
 ١ موريلع سال صمتدال وو: طلومتن اكن لجو اند وو ةحايواع اهنا هررص أ
 ْ هنع ومر ةرهو!ن اكو *ةنتعو هيلا انَحاَو كّهزم نه ت تيا دش اول ادع |
 ْ 7 هدشثا ٍفدصلاو اان معز نيا م ا

 د ناطعناكت «نيففور اهل! هاكررمعلبلا ادن م ملفا هذشنت ١

 ْ اتثواررْعب ص خالل ه هد يمل ءَ

 5 اتتتح خزن اباه تا نوري "ىد دوا سعلاج نيل اكو , 5

 |٠ ةزازتطو ايما ناكتنا نتخل ناي انيتركمانيوسؤنل راحل اديان
 6 احتوت عينك ايرمم سار تصل نارتسال تاكو عت

 | يكب 0 ا وج نوح وكب داو عتشا تتكزتو حلو

 | قَد مامن قد نالو تانيا هدنعرتتبلَو اوم محاكم اها 0
 ٍ تامجه تالَدكق لشرلا دبمِهَت اياماوكذتو تاو ةامعلعاورحزبحر كلل |

 ماتفي] ءاننبإل اعمّويرعلا هل ل تناسو لوتحلا' هكردنال امراه انءرهظا اذافراجلك |
 ا 200 ادع رم كلو :ههرارتساوتب ١يتقبزمإ تت كولللايراوعاغت جلا القل ْ | هارت ارارتسإ تضل اولاق ردو قالا ةوصِريَو تؤربكبرت انلاآيإ وعلي ١

 ] بارا نءناكمدتلد عبء نللازب ززخلادبع شد | كخنتو ىلع 00 ْ ْ

 القلرونج اهرتغال انيدتساب ةرمؤتتءلل اول اظمب ا هتعشايتصر يرش هتنادّيعو! ١
 ١ قساتساو اتت اوصاختنس الاَكلِحر ةيراهتتسا اشف وبلا خاركلاتف 1
 ْ لظفرشملا هل اوصاختس اف نجر هكيرامزماوصلخخنساناف م نرشع مزم اوس ىتاراقغ|

 تحن شاك اكيؤطتنلار واصل انتي داع جيشنلاو ؟ىنالطنت 'ناتيلا |

 ىو لونا ئ ئ ءاَطاَوراّوسال نم ةلككرا ن كلكتؤل هتلاق َحْحالاَتت قراوخو

 ةريبدد فلا تس طعن راوسسالاو قياشمل طعن اهلل دحوم ةجرالا كوم [ةقب
 ْ الل يقل جورعمم يكمل سرة طلاختنئ|نزذا 1 تالذاقاو
 | ةعيشللا .هنايص الو اضوري ا هندنا هر ديفا كلة لثم نانمكنال هرتمكك اوني نا
 ْ ما وش اًوفادافكلّدلَو معلا د ل ا يد

 ةنامازم تايراكل ٍيولكو هعدوملا ةيطالارارس ا انافاضياو يون لبحر
 ٍ الهال تاممالا داك دقت دول ايافرلاب يراود تينا ديت ام 5-5-5 ْ

 َّظ 5 دْنعِلاَعَنْول منا نع تور لادا اللاحم متو مط ْ
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 ا
0 
 1 علا : يرن لل وهادر اوه نيم جرجا رسمه واذ الحا

 ا

 | دولا "مارس يردد دعس هنعيرهلانكم ||
 ءديياس او . '

 ١ 5

 ٍْ قتال نر: داتم نوبت 2-5 ايسكو رطل نفد موش |

 ْ ٠ الاه ذاتلازت اللا اكؤ ودلال لانس رافال واشد احا

 + جربت لانن ار ء اضيع جرا اكيدنعزكأ عا --

 | رسال ار اعطال اردت سلا نافل! روس لافت هزمر قو ا

 . د دمالاك ههاوسعبا اهو ٠ .نيللاحلا تر ضرما

 أدع ديضو>انيلاقث هناا ”تارمجائدكِلذَو دو هن داك او هدداضااىواّعلل "لاا هايؤقرشعم 1١

 ا | كا ولاعة تلكم ماشلهلو ةماعب تملا ترج قيرشن در اعاني روزا اك ١

ن م! ذل هوي درق هناك حما رتحلو ماسلا اعو رولا ا ا
 | فالتعام | ايداّتق

 ذو تقرر قود ح وزعم اقللاتخكف نعم ينس يررولَر ترش ت وصب ٠

 ْ واو ب اياب قو وتم تشل تصرخ فز ع اثر |

 ٠ جمبي ونالت عبار عاش نك« جينس وللا عضو قباتفلزنع اخ
 ١ وصف مزتللذ عز حوترروضنو) م هتيوبرلارشسا اتفامزم عفنال نيمراسلال نال تنم |

 ١ فلولا عإفرساك كل قيمت هتبطالا ةزيزجلاذ الخشت تحلاح ةناضوا هيما |

 | سيل شلوسمل كلف تعم انس نس رقاب ةنباشرل يور مشن داق هير ْ

 ْ أ تلقفإ ا جرخدك نّولوْمَيِ' ور اّضو ريكا كر ئطل نا ذدتبا ذا ةشيارتنكاقلخ
 ا | ؟يلانالوسوداصو هروءطيمرةزخ ةداغ مانيلا توكيد امم كل :!2ءكلعاق هل

 | د لولا هتادعد قؤوشنو لرش | ىحيقو ين حا سالنب قام تان

 | رد ناكو تيثنوهَو تطاكو >اظمولعملو ةز وضل العرش 0 ْ

 ْ | لاك اعلام لق نظل ف بزل نم ان تتح دصَو ]كِل لاّوح
 ١ نل حاجو ةورللاق انصلانيبزم جرت, نارتخل) تو يلع هاهنا نا |
 ١ اذ امص ابد تنويع لدار ا ان هنا تاطاشلل لاقت د دّوصالا ادزعمل ْ

 | ومحال تنيخرسم ب هاطلجدا هيلع قوتي هنو اجا ةبوصلا ةورلا

 | ةفلّعم هساراتنا لاف بذل ل ض هديل رحل رع جنتل لاف

 دّصا كيلا هلا ال ترمؤنن نون دارج ك7 بورع|
 0 ةكيعطعا وايل جيّعف ثعبلاَة حااسالا نيد نتورك مف لعن ةداكرتركنلخ دير لع ١

 ا ادركرلل 5 يفايداصء اولَحفف تفيسص 200 كيرالا
 اركم جاما انتتلاسإلا نيو مَدِجَواَمرونتاكلفلضا داني ةءاَعجدَجب ةغاجع

 | كر عل طل موكل قرط توقد انف اره انتم نت ؤيجلاب تمت هتاريجزكأ |
 ْ هححبنا هر 0قطع هدبظا هرج قحلا ريل مامالإ عنج اذا كدقرضمو طولا ١

 ؤ هيو نكل محو هلع نداص ليد جو هش ثيل هنجكناكلاقو هلماكهتس هلع
 | هنتوبابم .تيإ,لانفق نزع لا سيم لاف لماطحأ اترسيعم و صتتاوس |

 ْ تعركتحا ان نتتسامإل ارو نموهو «هدنت َهاَمُْنَدل يت يتو هلدادؤئتر |



 اورو نلاهتسال هههاشبزمدإ او ناكرهاو نمو زاد نايا ماذبإل العؤ منشن زك
 اموات سا بلا نؤورراجلاناكولنادواؤاوتحئدنع |
 اوريناكدع اف دتس ناقح راكالازاتعرخد ياطحلان اقع شما عاف :رااز رخاء رتع 1
 ْ 0 اكن طحعتو هر وتمل ب 5 املا هنم مامر سوابب ندودخاب) 5من

 ا مهناذ كفن مكانا الانا اىنيموز لل نمي ناكم هتاذاوادسردر اغا كرامي

 ا كفاك رات مادمت م43 ماكل يم علان تمام مسدد طم |
 ْ ناحل ادوضللَو نايبعا اعد هم تاّحاواس مشح يوه نع هزاز ْ
 كوش طم دلع مرتي ير اضهاد:لمارال اوزب عل جاو كوت ذاكر |
 انايف امن اخضر عع مادو هرداسماو مانينبال اونا ةدووس واكتر ترعمزم |
 | مانحإف ايسنفِبناكو لوا يف وجدج عج ل دمزيجو ه وعدل رص ناب |
 | موصاران اخون ناك كياادلاكنو : نييق م تلداقاذاف ناين غيب ءاردتنب ١

 / ينعم منجمب لك نطزقن اعد اتضو دانا تبيح باتا نعاوز عننا
 ّْ | نةيدعدناكاخوع تتش ز:ئ3 هيلع دنا جرتيبد اتي مسي ةاهيشنم
 | ةنكزاكو مااييح موتنتاهيباعجلاو هلدالابع مكث اا تتح فو هناي طبل |
 ااًعشو لك ب اهشتوم تت اوج دف 0 ٠
 ١ هتمديلطبا م منيل انها داحعبإل حجر مت يِلطاّم هاذ خيو زشملام ونعم هعبتعإلب |
 . اختنا تامادازميئاقولانبدعال تح الك تولؤنت يمل مازم ع شلاناكو
 ْ بددتويلاو تلزمه “«نعهندائدر سهل ذر طغت ةتنش :ةهكزموم | 0

 اف .ىترلع ديو اغن هللا هتحنلامعو .: يددفلا
 ١ لعتنن ةزكم ايل ةيإغئاناوإل اكئاناو لصلاو١ارصنضل انهض طعيجرورم مَدَع
 ٍ 0 ,«نهركرم ناكنا اهتبسال «مباكصا هزي كدايق لجل ١
 + ذهل لا هنا هنالاؤ اكيعافر نيدعايدتبس - ناذزمانهناكم تكلةل تلد ١ ا
 ١ كلاتفف عااد يدبر هتلعمتدوصر جررز ول دزاالابا شل ةعاجلا سرق |

 هس 1اهداَتَن هلاَوَحا .رصئو ازين نارجبإل هلاواتف هلاك رشا نارزلا

 2 ١ هسفضوكزالد اريج ءاراطتحتو زد خالو ماني هنفش طق سم |
 ١ |[ از هز ىلا هندادّنع ام امور لذ دادزا الكر مابال انممّوبو اًيتدلاوم تبل ١|
 ::دااروذاراهانضعِق ابلوالا ظعا نتلؤؤب خاجبشال اذاكمو 00 ْ
 6 ديد هان هضاب عز نيود ةخطبلا ةنعافرلن بد
 "ترص تاروت لطف التهام ضرال ان : باطنمال ليطقناك عاف جالا
 2 طال دب يم نش لذ يثاب تالت فحل ناخب كلا
 ١ 0 داك اووهاطيج ذاب ااسلا خشن اناكت السمان تاسست ١ ا
 ْ ماراَعلوأف د هدد ا ىصاربإكا هم "و قرط ةشدع اودي ةرّمم فلك دل كرْرْبَسدغ |

 ْ كيلعرتاب» هياكل لاقو ضرال مهرجند روك هتيادزعلدعاقرتس ا
 | ءاتلليكروهق هر ةيذاب ادا لابو ضاظ ةغاَس اوريصا ل وتل! لئاوظلغا نا |

 | ةطموانإف ا ١ تسمو لاجتيإ رعايا ل لاف «هوتشو جف
 هم

 0 ا

0 

 ا



 ط4 كانت ان تش وسن د

 ١ 1 تك اانا قعر اتلاتفعنإ قدي عادا لوين ببلدة دعا يديشما زعم 7 لكوامل نار لاف
 | اذهزرف كم عصا اًذ امرا عال اقر نيا هنعل زرع اور رسل هم ١ الالم لفو عت 1

 | هلستغل ريتش الا كلكس اذك تادف اًمورحلا/ك تحالف متناول ا هاجت 2 اما

 زكويدس عتجيوب كلفاشإإ دان 7 اف كذخل انين ةزعئتاو |
 رعاويتع دن ةماينه امون اتا لير ا : كلل ارلورإ نكت (ةلزكتو كلذ أ

 ١ يسن ءدَح داس مداد وتجول تاذافحاا زاك عرب جاي دانك. جام 0

 | انيبلا تهد انرّجا كدر عمااستاع يام انماكلضنقو اتقرَصف'َة هلح يشي

 ١ اكسع تالنطة دع كلدؤتو هو هردعناكام حي حارا ناكاّم امل لاقت دج ايدي

 ظ باعال ام .”ارا زجل ناكر هدم 0 كيد هلايدكش اني يوك نع انما

 عدتبمو وا لاحت ىإ ل قعاو' هدايا كمل هزمرسراف دايرة سلط ءاطجج نسما ناكل و سس ظ

 لازم تلافي تفدص بون هل) ثران تل اني! كيلي ١ 'تضالاو لاجل نكي خمجنمييأ ١

 دثعالا نم ه.اوتعشكو ىعس كلغ كياعدنم لا يلحح الذ مخ انعهتها

 | اد داليزمجرخو مرّت ىتكسبلايلا باتا تكوا لطي شسل ركل لحل عئشاعدب دعي
 ١ ل ذل داير كلحر ىد وصبر صاو ل يح و يس ناكو ا[بتنذ نارع يقطن هع

 ا ةاخوتبتتملا هضمي دؤفلار نحن علا قدر لاك الو هنعصقن كلاس |

 *.!١ذلاسررلا نع حاو كوب يرنهاهند هنداليعؤيشملا نيف الكشكل اقدح اير يع ْ

 لبيع د اور تير خل اكدت ظانلال 1 كل دوه و:طايا ديا هلل |

 | دف ديانا هنادي بعمان اكانكت تاع هولي تفز هلرقدل |
 ' دك هيكتور انا لاطرلاد دعا تسل ءاع ىازؤشالادائزيالاق |

 عمدا عدّيَسراضمدء يبس 2'عردّس يرينا در ارت :هسار تشكو هلحر ضو |

 ظ تينكاو هذكدإبةويزاكيلا كايتفع تاي لال ناكامدل يبو عمد ْ

 هباحازعازمر ضر ىدق دليلا هن لعذ خاب بنود يوصل اجو كيس
 | كيِلَعامكُت كمركز نضر ديلا ان ونفاذ قال هزه زحل شاف |
 : < كات ره سرفلو ٠ نيحلاّصلازمنوكت نا توران |

 . فعلا ههاءرمامو .
 ظ مما ء«ماشلاتعشسكل ايلاّعن هند اخاطعاناال!ارمال قتلوا ايتو تش ةضاكأ|
 زد ةحادؤ ربتها جئيط كتل ماّتحاو وعنإو مهلك ثييعال ام نوك نقي الف |
 دعا رج ونمو اىتناكو هزمز ونام عل لد لوقت انكزبمالا نان لخت ب نتن #جريملا
 ظرخ جلا كيم نكي ناف تالذوتعرالاهتشضلا تكونا ناطاا وجتزعالا قالتلا |

 ٠ اًاَبلا هدط اذام تقال مل نتويجاةرييهالانياعر طتفسر مصل اور جالا رمح |
 ِ ٌناطرشيدل لنك باذن اروصمملا قمرين "بردك هنرضجرع »ام | ظ
 8 كل دنخال لانني لوقت ام اميؤررفصجوبإ هلدْثت هيض ةنةمجواابل لانفوصتإ قفن |
 مص طب و بذي ن !نينونرتستيا هجرت هنوتلاب من الو هثعإلا عج ا

 م يلا ادا حض ١ذا هيجل اسم كلؤلمل ين ريالاف | 1
 0 م جد + يطوي نش بلاط راتتو عك ندةتللد لجان اخالشقانابرخلاضا!| /

 نه .
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 (لسراف ناس نوت ناك اعدل ةذاناك نادم زشلا<ارف بالا كاذ ردك ةوكامإل |
 ظ متيئالزكلت كو رثمإل ايلول تا اكمل انتو تاجاخ نرمي ١ يهاب هزنايل ناجل هدد بوم ١

 2 بوتيك ل لان يبال توك. هبا لوصمةعاس تصلب توداؤل عاج يؤ
 ا يع حب قابحلانارب عدو انش هل اوفو نو ِهَيِلَع ظ
 | يلا يرجو اغبؤج كيوي اجلاابا بخل اوفا يلطَو نامت: نيمو. يشل
 | قد بط 2 لازنجالا هج دؤرلل نأ وانت افديا اوزظناملا تت 3 مدس

 | يول تو ةتاجد جزدرحان ناطاسل انام مرن ةزنإغ بوقت هم حرس وفم

 | مدام صا امج اصلاوبا خشن امنا لكلك اي هكتتاخت هيل امه تك هه
 -ه اهنم عاكجل نزلا لابي : دال ارت والو هتعيج هذه لاق دة ا ا
 مسار ليدالعو ل تلوم دال 5 ارم هعمل تمعن لزناو هيلا ه شنت ٍتَوْعَجَي ْ

 ا ا ةةيااازهرسابجلإي!نيشلا ىذكالول ها تعنت حاسو د غلا |

 8 ١ نورت شا يسن اًملاثاعا تلط] ياو ارف هاذا الو هزاتعا|
 «-_ 2 الا تر هدرا و «٠ هرعت

 : «نيوعرتو فنا تغتال :٠
 ] مدع الربا ةزكر تف تطال ازيا زفازع دايز نيرا ةزخكوبلط مدع |
 | مهرج ينفر نئاؤعابيرال اذا نيدرلا ةزتكل جانالاجلا ةرئكذاف نإرقالا |

 0 0 ةرمرزئإلع *ردإ توك ايلوال احلل كف مجتعا 2
 1 تيد هتييذوا امنيتي د د لل يع 4ك لسا هل! نظعا متو هنطعمشإ لص ١

 ا اسال ع اشنب هدو ذولا كلذ ممم .ك[بلاز , نوبات تنل ترحتشا وراجع ا

 اديك هفاكسس اند اهلاكرال دلاشدإل امل كتل ةكنشسل الكا اكءالزبكا ترون 1

 0 00 , شاك يس اهث اعمل ريعمات م عواعلا ةتطعإل !ماًقملادل ْ

 ْ هيض ١ معنموز هذيعإبر مرتك هنينجومفتت هل منكن همْؤقوذإ) أ
 | يت زارا دش الكت ياعمن لس هماؤش فراشة جنا ايتلذ نا الا كا ذوو

 اوه تاما بحي وكب تاوزلا ةجرتناكلا أذا ممم اتقلل ديال يه حو دام

 .ىذوامتت و هيلع منيع هلو اوناوعمم ضل اف و «تناز ررحمل للعم داما اهدي د حرتصم

 الذب مام اجرك كؤتما ذأ «الييماتنعالا ع عمتجاف ماهو 2203 هبط ايت ْ
 ارد كايكرحإ ءكاداق هي تيلي ايل عفتجا مفالإ اف : مذ اك ؛ كا لكك نيرااخ كاك ْ

 | هياكل صر اكلوابي ندا عبر ئاونلا لع كدتَس ناكد يرغست اكسانلإادحا لسير |

 نب ا هد ىتصن»دلا اقوذال انه اكينال نموت يرش م عمت الكت ١
 1 ركل زم دددونيناكو ةيسيذكل الا قتحاو نرااِلعةزدئلاو يزال اورهل نيوتن |

 هام ثردوعُما نانكادتقف ل ث) عيجل تح امين نينمولا هعانال ةاعيلا و
 كانا ة اسرشَت لال ندب جن اكل تتو هيلع هند وص ا لذ «تيبذوا اكون ظ

 تجرح بوكا و هنيعر الص هملا زيكو هماقنم هواحل هلع هر حشاصق | |

 اد طلزرتعت م جتك هيرخ هبخإ ضل ملا هي تقاواولا يعل ١

 تكا دتتجإف عاجنالا ةةكملانعتدشاملا ةاكرل ا ز»تلطنعن :: هتماواشمودج 1



 ا نينه بردسرولد ٠ ٠ سو ءنلعضال سالو لوسئرزم'ةنارو «هعاشتا رزق مالينافالبلا|

 0 سلع هينئاش معا نماشعو: + كنذأ
 | تمي كف هعيظخاو نويل نتف اكيرما هياشتمز 1 هدو هم نسخ نمل كير حالف |

 | يود دلازان اقناظعااجحمةمدتهل انك خول تش هدد نموت نانو ين ان اجلا ْ 9

 ا هلئيحاو نضر ان, نموول عش هرسمر لوألا: 5 ايلا :زكرا. م صحفلا : نالوا ْ

 ١ رافال اذ ةخاتي شااماتمال ا هئيلع نااونوشاَسْرْلَعلاَو حا! مانغا راو ىراسرّتيف كتوم ْ
 ١ ل 05 هندالاس اف باداَوِدِناَو - ةذعانهدرل وم تتوَوّنساْرْدو ليس رم كل: الدو دريك ١

 ١ كولس ةلذز هع رة ميج قوتها ناظر ١ نمفلال زد لتضمن 0

 | تلك علعرتس رس ردو نشيد هنلع هداوعر راها ا تب سك ناكزئو هؤنلا قرط ْ
 انف :ذايكرل اس اّتلا تحازلا كل اىرذوا/منداؤ مل لوف هربا سيب امم عولتدل ليصحمالاث ١
 ْ 2000 ١نئتست زر داثلل ٌدكو غْؤبنا كسلعادحات منذ ام ف دري ةهناكرمال ناو ْ

 ْ خطاب عنشيفوج يالا هد هعاترشت ا مرعز ف نبرطلا هدالواطعب كوس مرعرعتمت ا
 ايلحضيلق تاكدابوز :طاكةرتس در دص دارنا رنيم عقال ةو هز هخاكي اااه |

 ب بو اق ذؤن اد عودا لع ءارطاخ لوي ب يح رلك ناكتدب

 :رااقاؤاولاذ:لحَورعمناتنياباز*ةناد امنيو ملا هاا ننس رسم هّيعرشتل واعلان جير
 ْ د خرم ةنالدلاولإطع والاف نقرب مناف الان مامن طع رجم ايلات ندا

 | هريس تخسر ىوتاضوج دو ضن هرمظ ذاك الا ايركلا عي هخماجل ةذ نما
 | اي اراجرت وب معارسقلا ككل" كيال ناك ن لونها هيرو لع

 | واجر نبك ولدت هالو باكا حجج وريف هلرسانال ماركت 0 ظ
 | ىنتزم مترو مرخل و تنريكسش بالاول مارك ميلي الكف ةؤعبطبو هفانكالع
 | اكل نوززن الري ستوح هبينه :لظلا ف هياحات كيلا 0 نول

 | د لكدا ةزت رت كر كهل (يعبدالا ءوب ارخغت اكد هااوذذا كركم متاكد ١
 | الواي هتيلغالا ةذعاتلا4 85-5520 ءاابرحت شيخيم |
 | نيلسون واوا فان .«ةغ دادي دعاشملا نها تتنز هارشنلا ظ

 | عنو ساهاز يبتسم دللاذ مي جت ن العيد فدريَس د يكمل اد ويد لن
 ا يول ادج لا نري ريتبسد رن ل ناهس بلا ناد قيس و قصراِلَع

 ا مي اواو ءانخلا يبخل ثلا نزشمز سوزان ديد ع قشر ١ ا
 ١ لاعرم هةردلا 1 ةكئاتش انيضوت ضدادبعير رو مديؤنا هتمال اا تنل دارو |
 ا سدا ار ادمن :.«نيم'نيما يما مهرلاو لاعومداطلالم جيدا ١
 ١ اطل انو ؛لتصقف اميطظعا وافل ميلا بل إيف هن هت نينرلاكلسم كلا
 اويطانزد بطل اوه حور ايتن نافذ اا نويصال ا سضااةقتفحت اَكولاكلاف
 6 نع مل اختهددا مسا انو ن لاخلا تددسرولاف |
 | خب عادلا ادكو تش حرصحاناف مقود هلله قطا ْ ْ ةكحنمواَو وحس جدع !ايمعاشل هاا مند نا ا يراك عما ؤفرطجلا وادع مدع
 م اسمك ادلوب# ةيزكك نمناا6 او دج رع 000000 و ا

١ 



 نصاصوز اصابتان زكا هل كاعسمابع وك طعون كو ينل |
 ْ هت نا لعاطُم ايمن تل هي نازتز منين )از: لكل نال انه نا مت انها نق .

 ْ ايلوازممشلرتفدو ام هندازم اظَحل اني دان تتنعان هل قضت هللا هع 0 ذ اكْرْدَو

 | زلال 2 اح ةنيماو ا تقلا متل طاجنشا نفر ةفراشي مهنيا |
 | معيقارش تداخل داو ماكسي نع بعضا هع تكتل ماده عتب
 ٍْ اذا رطابنجل 57 هد شلش ناو علك نحب اًيِلدالانإ كف | ْ

 | الو دوال وشن عنا كعاوالا م «يلكمندا ايو 'رنع نصح ك5 هائاوجالموم
 ١ اديسزلا عال هام ضع ال ا تلانالكلذد ايبخدافنغالا كلذ هريس ١

 قا “لاير اقرطوم ميمرترم حابشدلا اهبرمإب ولا ذكيا ٍقنرطت كرغشال النا 0
 1 رجس معمم اجيتالا هل تع دال الل ساتلا نوعي ال ممداف مع ]كيلا اهيرم ني

 لاو وطالاتلام,لعابينؤالل هنثب داون مان 1 اذلا هب نوعي ام عمم منغ القرب م شلل
 هه ها

 ا اد اييبالإا هو ف درتي لاقي مهمتك
 بم جنا ضكك ذوق الل ذوت هوعددمنّف 00 هؤعددر نمر هوندا نيالا

 ظ | تالا حموتزإل ارككلذ نكرم كنق ىلو كتي نا زقازمر تال عامله كابا

 ظ ظ قانا رطب اخقف انموتيت هناتلب هع سود ت طاب وو قركل نكت نادل »ل كلذلا
 ا 0 بانهم تاسحإل امانفمؤن طا اشم ال البا ىنرطلاو اف نوت نمجبال ا

 ؟يرطاو 00 مبردات يريرال ومب هللادحت نيدلا)ضاخا ناكو م ها

 1 اناا مدمرجتت ينلكن ةينلكتااكيندلكن نمُوم ةلكنافاوتففف الدال زم

 |[ تهمل دكت تايد را :ارحكو ىذا نمد نمد حبلا انجاج ناكجرش عوس

 شلل فوخاغا اسماك هكراح ايام هنا 2 نات امو عم نكت د هيلااوعرباع ةيبواطمةن

 ايتن رهقركاكدخجو لاك هلا اوعيياس ةيعور بم حوطتغمز ذيج افمذيجكوب

 |لوِنتسزعرتيخب اًصنوالا ىلاَثت ههاتلو يعامل نكح اناحناناوالوتب تارت ١
 ظ اج ناقيلا هتان نلضلانالةنشعس مط هدو وكر اضف هتادنع ا

 اههكلل يهْلْوؤاَد فاوقلاز ازماييلاخناكنا الا كل ند هينا اف :تظّزتحو عافت

 ٠لانشم م 20000 ملا

 ١ ايليف هوم رص 1م نيكل احلا ىرط تان ناو ةرح :رحاو ابعت هيا ولاذا هس دود هنوكزع

 5 نازي فرس هرموتكمالا هنالوامنك هل قحاتلورخي انك ناو ةمزةلاشم اأن

 مهزورحاف لح وزعسدايف ناتنبظف تانج هاك تاغاكلاوف لن ملايلوالازم

 ههشما» هربادرم جرت تف الو هسوذ "نق دحاّو ترحلا نااكد و را

 امي كشربام عمو هتمردنجب اًَهَودلاياَو كل هزعان “هيض هيفاتلا لاك هنالاحن ٍ

 1 ج1 تراملاخلا تر ههرررلو 0 ْ

 ْ نيو ةيقاعت لازم ماكو .

 ْ اوت ٠ ناعموج قا طونموقلا عازم يت وقول نم انه ؤفذي ايرحصرمولا اه

 داو ن "نارتلاٍق ايل امنه همقق كهل اكلم 0 |
 : : انتل يضع رن نع عون. ةدافضيال ادلعاضنولات هتدا تكخا اماككبونذلا | 1

 زالك



 || | ص حت الل كرهت مم ا

 ١ ان عي تلؤلتمزا عمدالذو دعو ثمرلا مَ هكبرلا 2 : ناؤزطل حاط غطا |

 يرام ع رك يدوااّم اطلاقا اًيتردا ئلي هتراه + عيل تت هند تر يول ذ طظفانمبا ٍ

 دعت طوير مق نيام ةالتملا هتيلعوبرج ماظادقد «نبإك اللا ايوه تانضر وع |

 اتم مكيرلل ها حم وح اع اًعتتاوعل إيلاف ندا ةْرضباَهَحمَوَو ضرال امو |

 | الئرتطاممجوشيجل رماشلا رطب اًمانكر زب نآل ١ اًهمضوح ص دال ايااملقم :ةددالملا |

 | حس هلع اقملاخ هد رادو تاهو لا ت 2 تايالو شح ١
 | رجا مالا ارتفع مرت وربخاَو ءاينجار زاك ةدشسنم اينماضوتافاو دوضؤلل ||
 | جرخاَتبإَ اناكمانه ةغاج ضع ند اطول مو انكر 2 عانررط عاب ذكل ات هربخلا |

 ار ابيل واطلالات هرظه ندعو ال الل بادو هارب كو تؤحمل ظ :

 تبا موف عر ءنلكناداننض هان امل جوجسرخاك خفن ةنيجو للفلك رعت
 | نممّسالاساى ءهيِفاَحلا هتلاناتن هراتل الماي نواكوملا هكا دل ءل ذهن قولد اهيا
 | توي لس ةمماركك كد نإ كمزءاتنتبز ذواتنا عّييجو ايي نا هل ْ

 ١6 “تت لاغلا تردسروكلاو ٠ نيمازيمازيم|

 ْ 3 طعم اىن ناوعلا| مق ب

 ظ
 ا

 يمد عتنوربط هوة قوزع الوم تاييالا 4 ارم اوم عاج صا

 1ْ تضّؤواز يتب هنملا ذي ام محدحارتع تعدوا وداد ةازتيكال اًموكلم يلاغن هدا نا تنص طوؤولق | ْ

 | اتي ايعدماويوا ةنئيدوداركيبشا طفإلاب عجل ةزاضلت نيا يعتمد
 1 نعااّيددو هم هازعملا ةدابيص قرضتال ايرابع ميش اظف هنكما الف كل عر ١

 ْ توج لور يلا 3 !دَرَورقَو مت تاكسي اهب دانا لذا تل

 ْ ةةحيصازمل غدي مّوعلا وهزم اكو ماع هدو ذولا وماو م 0 ظ
 ْ م واتش خلاب «لطوطشملار داطادّبع جلا يدل تهد ْ

 | هياتلاض عن 32 الرا مظناو ”كرنرول كيولإ ساو ا

 ْ دود ص ان هنلدنعوا ثلإو اىددواذ نيرو جششاو «”ناتعزرجاوتمات
 | هلنطتماس ليست الزعيم ءاطةيوا تاماع تناكديمزك ايما
 | كحو نيج «ناييج هنهامتمب داوم عنا درضحو تونمكأ اعمل ؟مهصدزع ْ

 | ” 2 تانك ظع تيجرشن يحارب ازلا قاكو ىلاهغن هنا 'هزحل ها رمت ضعنا
 ٍ امينه ترانا تاج يبدا تضر انها جزاخ تاي بلايعدتغةلئطدكرف ا
 ا كاك انكةل للا هزه دا خفراخو بامر هناك ونفت تملا ريس تاق |

 ١ اهتنرضعب هلا قزارلا هديت خد جاجصلا ناك الف كلن الانفع هتضنلا هل
 | تاتش قالاوتف ترتشاز نفر تاماركو تدخن ٌبحلَص تتلو كبد ثدرع

 ترث اف هيلاداخ افتتح تاعارنعف كلذو ةد ضيعت سةر نادل ف ذاك 1
 0 كنمورعا كنكو هل لانا خيرك اديس يري نيب هعضوو انمي شلات واشفْوو ١

 3 لطلاء اط ع تيما باف ةنباميعتو ليم كلادؤ ةقياكي و نارئيطل انمي
 ونال بحول هت جمااكمتع تار الوم يراك رف ةجائحلاب |
 ب ةكاقرإنضلازم امينفاع تخول اذز تعا ناحل مليت هيي هيكل[ صياشعللا ١

 ا
 ا

 ١



 ولا طرشةتعلان ملفه يتلا ماتش ق؛الشلامعيلع ايما الا اهيل ةنصلا
 | جهعدد هدلتلاو ة ءالضويعاهيبالاو رارتساةنطاوب ةاعداتلوال تاليف يزاول

 ْ ةنكا ناعما وعجل ماينل اهيوراتلاو هرجع د تيظامهبلع ليش اَضاَوِنَتالَع

 | هل عاجتال اكمال نوعي اناًيلوال اتداخج 3 ةانتشسال اكيعسادلا ترعيتمنل | ْ

 1ْ يصؤتفلاب 0 ا د دسم
 ١ مساج نشل نعنتلل نتلل 'نهؤم.تثنفد «ن: فاول ايحاتصزع تانفتلا ضجزع ١

 رع وني جرحو ل كنغامت هلكيللا كلن هنن اًجيورع : هردع مان ايلوآل تماصتذا ٠

 ظ | حذف دانا واذ ةداتلظ نق بانوزح اكسر
 ْ دفا وي كاَقُت فراح نزياهبإتق يلجالا 0 عزينا 0

 ]و 3 تيا ٠ ّىتمتاقجاوللال قضاوشلل
 ديمو اخن 0 تعا ايرغو 7

 ا نكاد هلغؤ هثوْكيإَعَو هز 2 نع رخال اتوامزم ةغا بك

 ؛ ذافنشاعرجزمم) رانللذ وخسر مظينم مو ل تن اث لدار اًهظانرتت بز

 اا !هاجالرممز :و ؟َتلَذد :ممرمو هقلخو هلطتدْزرب ام ناس

 لفن وكجامت هلايصفتو اج نيكل نعل ثننكبزم مزمد تعبد لوني امي نهوبزم ْ

 0-5-5 ةنرردكساي ايم اننا ز تطاول جشدان اكرر ' ماهل اف تار انم نوككن' ْ

 ف تورد ف ةيدلع: د ءملاجاف يف ترن ىلا هللا دارأ اذا نم تك الوم هدراككا ا

 هرشكةنذان قاتلا لضواذا نمزسُو لوز عدت نعت ب وا اعاوكلا ل ونيف
 نزال منا جبتم يدش كلاذزعثاسناتو كر امضللو دانا نم ابني هتزخاو ١
 ظ قرشا رزصوبشلا انوا غلا يريح زو «غؤابلا ف دانا ماكللانه تيطعادشؤر
 فاير عجاَر ناقو اقنع اكلت هم هعاذف انهدّحا مرو حور ضننفل احتمل كلما ١ ١

 ْ جادا زجل معو هال اي يشل ف 5 تلدكو ددسن ل ثوعامنجرخاش اعف ١

 ا ل يلا
 :موتلاكال ذو دازته خلق انا اراض انضوتش 6 دابزاانعإيلات قف

 كل اعقل كلذ تكد هناك ن5 2!نعدعرتملااعتنسر علا قنا

 | هنحلل كان ناهغ دوعظفال او هن لا هراهإ ماعلا لتنمو الغ جا كيلو ١
 نفاق نامل برغر ةدننلا «نهو للا ةزيكزم تال ايبنن نيجلرحلل انتين ١

 انيس اننؤال ضعت هيوم 3 "اير يذلا نازل دعو هد عاني المج ١
 | اهيا الط هسا « تلاتسلا امو لع ابو فريمان ترناخا ونا هدّقنذ ةياججفلا | 0

 ْ 7 + فرع هقول اخنشارتش كو ءاا

 ع تلا اواو ناوخا زكؤانكب تضن نان ولك هحاروم مدمزجشي رخامدنعؤ ود ١

 دارو هال دزهكرتم اب نوك و نإ نم ة يصرع تانفؤنرتمالا كلذ ا

 | لح ةزعمنا وتحتل طش ادعو هنت الا هزل اعف عم 0
 ١ هنرتضإلائىت هساروبرمايعالا اقخ هجن فاح ادَهَو ؟قاخلا قْوْمحْْعْدم همرعموو ْ

 ! اقداجحا تضاولَو ةاثم م رع انني وبال بشن لوني ندير ب نولايلاغو |

 ا و بج مو وا 2757152175377 راو 3

 طايسخال“



 انفال قنرطو جراد ذا ناك ظتللارزعب العم جس اونننجتو ىلاغن هسا ره طايشحالاب |
 اس .ركرإ عر توايلاب هنحشتم هرم ىلع ثواب هندال بالا ءلؤل زهر ارشال الاشتياق
 د جت ننلا) تضف ناكو هروصاف اهلاخمل اميظعن كلذ ل دوت مزمن اشم ا
 ا اتداحت يجر تعلم فلو اناكمًتلضداذا اكو هئااطالا تكل هاتمز
 أ درس حسو ةهتعشإ ذر هلةزمالث طضال اهوانزجيد ةهطرحو

 | طي سعخانا ف عجب نم هدحنعو كوالا هَ ةيصزع ةنزمالذ ضعيف عري علا ْ
 ممل ئه نإل هنتص مز ا هر وص رنئش جايخاوبإ خلا "امن هتئمؤاستورصم ْ

 ا لملتلا تنمو نال تلف اه لادفو كلؤوغوكتص كلذ زم غناتي ْ

 | اكااوهل منت نحمر تر ذف زل هاد تنكر هدفنا تلا شاقوظوت
 || مزضضاومو مزطفاؤمملا انجب حهبحجن مزال كل ذزع هنعمل ييامزذو نجل اربئل ةاصح ١
 ١ ب ره ارناف هما ع داوي لاه اجي مةفخا يَمو ناكاشرو موش لع طبصمال ١

 مل امو هتلانذاي ههنفش نب هم كو صحت نمل ام نال نبت ارى ناطلتل انس
 ال١ ىهااوبارب سؤ هنم هيصرب املك اتهناوم هس اكراغب صج و نال نك ْ
 هلهبش اًبملع دوس كول لذ انهلوخم ناَنانجاو هيااغهكد املا كلذ يدا |
 1 انعارنر اص ر> نال ته ِنَيَث هندي ءَّوسل نم هوعاطتتسا م نؤمرتو دي كلل العال ١

 ا |اسم اوال صر ّييصنال نا هس خمر فعلا اد نرخ مازلنا فت كل ذاندرجاك ا

 | احلا هصعمو قولذح ةعاطال و هند ةييصعمدتدا خم ص111 ا

 ارم تعلم »اجب هناا وامي رصف اناا لذ همام هن ناكوو
 0 اً مداكناوو تشارك يدتس قربخا ازوُو ةةكتس د١ ارنيعيبا مل فعي كل د لوؤي ما ْ

 احاول هلا قرطا/ لاي اوبا نيش اكرتف جراج ريب خا هج عم |
 ل ا د2 هلق اا 0 1 0 ْ

 ظ يي 0-0 تعاذلل 0 ١
 ْ خاتيشمال ١ نان ةَمداّصلا مدع نير اِيَعبلاحلا تاكد ارثرك خيم ار ظ

 ْ 2 هء_.رثطاخالا تر هسرولا3 ..« تولد نم
 ْ دعو داماس غلاتصو

 ] ات هت اود تاع نال اكرم متوادإلامايانبطا يوي يف خدع
 أليك ىدال ل 2م نس انلان ىلا ل اصح تداشلا هناجر اكت تما | |

 | وعجم >ل ام هب تلكاع ةدابز ناصح ت الاذن هل نعش اننا طل اخي نط الباف لش

 ١ مل ناوخإلا اني ايفهرزاعاف محول دز امس ميلا ةننيشل وركز ئررلاوأ١
 | افْلاَو مجالا نم تَتلْذخ ان ناهد اره ناف تلتوري لكاودزعاو داكن جرح ١ أ
 | كانا دو دىنض هزل اننزمرشضل اهلنا اه ةزلرلادل نظف نزعل يذالانلا|
 ذياب مر صقر خو اكل اكتنااعروهئانعإ 2من صانمو ه عم فزع نالذقلا |

 |هتعضاكوونجلا+ هاب بس! صءال وب هندا هع صاؤخ إي ضير يبس ناك |
 اره ةنخج ا تايدطب ما م احا لكافنمانلا ةلعل اخضنمل اكالاو كاباوح عالاف |

 :انس 0 00 0 3 0 2
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0 0 
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 نيني يللت نر 0 يوفي زب وس وا تازوخاو داهمأ
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 ْ فيالاكمضجو ءمنتناكممجو برت كمر موضِعيو م هّيجحاكم طق يرسل ترحوتف |

 ْ ْض بروح اكمسإال نمو "تيل اك سم نيل عّملذ انت عدالز# ا ع دربْخَر 21

 راهاكلاةَكَنَمَو "ترد اكوع نمو ؟فبنلل اكل اق هو تيلكد اكرثنو اهم: هو“ لحاتماك عوارم

 | هلو اكدوقحتو هرا حل اكد تبزمو دسنال اكرساجلاو تضعلادن هد تنمو ":تلاكذ صوم

 || ء وهن بوسسباثماام .تداوت ناتفلاكرئز زم هعتجاتفا اجرياتزمد هرغا اكرعم اة وكن هو
 | طفاشكو الا ل غنوظفاَسنت هلة ةطل اكوا هلت راك وذل حرطل اكالا

 0 تا انويذانغ مضلل يلع ءانوللو ا هنيبط عيالك اه تهل وح يابذلا
 | لكم عمد اتناورتشا اخ نوي : و يؤمِزِيَو «ضوتعليو نوعذلبو وعطف

 ١ ا نماررتم 31 لاتملا مهم اير نزلا تارثسملاق عايبسلانإٍإَع نوه
 ىةلكرعد ةبحلالو «ىرتس نرش الو وس ةضوع نؤرح :الو رتل عل نم

 تلاوقي نرحل هرم هتحتسو هومر ندد تاووحالد يانيالع اضع: ئرضد الو

 ميطشنادلاباق ؟زلخ هز ٌقرتصلو ا نحر وو ساني عازتجالا كيِلَعْللاَقنَساَررْم اذا

 ل وصتنععل تش نمزاَز ازمحال رش عم هز ةرضلا ىو عاعجالاو ةّيصاق كامنزم

 - 1و 5 داك عن اك ارزرزي م نقدا تنخ اعومنمدذغ نال اريل ام محم مالا

 انها دعرلإةراضو و هيمراصيدلا نامرلا ادعو تضوااادزع وهزمزإ

 ١ محل ماوزعش وحنا تاورشملا و هنوشرلا تاَسايرلا لادن ناوفنزء ا لسو ةغاّدص

 يو وضاح زك نا نب 6 لاضكاو ماتم نمد هدب
 * لاصار ”رهيدروطلو < كري نم ةعب ب وشما ناريس مرن نأ

 اع كلان ازمات 6
 و وا ندا ناهس ذونةناتحر خا عوحاذ ذاكلخم اال وعمال و بوش ملم ىبا
 هنعرع هناولك ماع هدا قلو هتعوملالاوس لات متيِ

 ْ يف - دام تزكزه

 ا ةلاعلا مناغا ذمة زل اهلها نمدعاب حما ل اذا انهو 3*لاغت هندإ عمد تنفر[

 قو هدروا >ائداْض لاقت ها ذاك معيلحكو نكي نورخيكو والاب خ ةرقق نأ

 0 5 ةئاغ خرا تن ع هبي قرت جس مصل ١ ذا ناك اه اكتوكنا كل رجا ثريا

 |مهالكذدقو كل كلجاعرداز رزق ناتكذامو هتصرع ثمن نلت ئةلخال ا مراكم ديا

 |رجنت اوكاوماؤ ةودهإلاع لامع كر دج قابس يوشقللا شينة لالا |
 1 تت ءاوريض ناو كود كرش انيرازمت كلفن متاكد الزمرد

 0 مانو وس يدع نا هتعهشاوضر عاق انِدَعِاودَع تزع كورونا زعمت 2 ناث

 لكلؤتيإم مشمس مداخل هلام هل تن تفلبال خشلاو هيتييدو هتيائراصو |
 افصل اال بوف دمتم تانصب هلق تروضبرنغ انة داَمْقداَمَت

 ا هيلع د االول لوقز هللة زخا خيشها ت١ 3و7 اهنا نونصوملا عن هت يلوا عشق |
 مهاديعيدجئانادءاتج ةمدومزجليلز ص : تيدا هه دا خدام تورختالالتو |
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 | افصل هيلع اصيتال وسر مم هموت انصاوست مال د هل اَر منال دس |
 ا هتنددلا داع مركازمالا نا انهما هالت“ م هينا حا كياهب يتلا دو دؤمم |

 ا | تلذ ناوعؤنلابانت١اريعزشلا كرو "ياخ يالا ءاهطَج مزتن اك يره لملاك |
 طع ةحوشلإاَعَ هللابقراحلا مِشلاَوتَرَحلاَفَق هتلاء جيرمان! حام زبخد نط توسع |
 ١ 1 يسيل هسنإوم تيكران | اهلاب الفال هتعمل يبا ييخدلإم داتزعقونللا 1

 1 تهل ام نبتسم جوخ رجل اللد تناماظ تارت تركتك يدل خلا 1

 ْ | الق اح هدنعزكإب نادم تملشجت دطع عجاف ةضؤرتتكؤ نرجع تضف ةتدائملا
 ْ 9-ما الحلا اخ الاصياراللاذ طك نم نوره جخداراتس ماهاطلا هيل توم ]|[

 ١ ترد الحد ماطر زيشدلان'نلظو رماعلل ذ نماكطل ايحا صرعات تنمي دخلا

 نإ تمرَع نكرتت لاصق كلذ هل نيف ل كأو سم نو كرم هزحملا كح كا خق كلذ

 سرك دهس ةتيزمملٍاقَت هتلر ةجبوحيرشا ايو لكل اون احلذ تامعزاوسنف |
 هشام قهتلال دلال تلانيعيس مل لع هنامازم ديوك دو هنيلع مندا ضرس لوس ا

 ١ 7-5 راما دبع خلا داو ةىتالكات يشل اه هل يل اغت هتارطخ الن هيباحح |
 | اهمتتارؤما نير زيشمالئعركتت تناك اهنا .نرملاو نعام خش عرب طل اتينا ماسلا |
 ١ زععاذا تاوركتن د تعا ذاإل ! اراكال اياايتاذر روعبال مامالااهرذ اداه لاسم ةتنع ا

 | مم ءعوشلا ساكو 0 ا ننس تالت نال يمك تلد الق اح اضاع |
 : اوت ماشلاو داعم / لجو تلا ع ان هيل د تار ل شلل كلل تم داع م

 | نيش لا جنها ميج وعن هيعوسا در 2 اناا قش نعش تاكو «ىرنا كياثو

 ْ ةلرناومف از ميؤضمل اننا نخالة اعاز مهدحا هع م نإ 3: موش امناظ تاجا

 | ة:>ناقرزت الاخ لاف *خابشمال العال عيلع مهاذاد هتحر امض يشي عايخالا ا

 | لاه يزةسرولاو م مظل قاد ان كفل ل قلعاو هتلذزعا تى [ماعضادذو ْ
 : 2 عدس اعنا رعلإ اتصور ءأ

 | ول تيعدايرفال ايزو ال نمادضارا نيت نايالاو مام الن هتان و ْ
 ١ ناك ”هنعمساوه بلاطو انباع ماهل تراك اتنفب تدوم اطل جتمتتك ١

 1 من اغا ةعاملا مافي اتنغيداد دزاال نأ! نمنع رحال اى عِعَب ماا يع ا

 ب احلال منقل اباكارإ دنس اق نم تريلا ةارشمتلا طلاشعاطتطق حونولايف ةادإنزلا |
 ااحما اجمال عاشت رسل اهتز انينتي داء ال! ايتاراق يشن رع مشن

 .اطاييرعهفنقرلا يراجتتد اك نشدر انك تتلحا ذ دورته طكتكو هطنمذ اجونصو د اذزت |
 اد زااغا اريورحلا اًمبإِف اتيفب ارثدادزن لتر ضاتحملا ٍتافائْرَع نكن اها تكلدنامث

 1 | هنو سنو دهرا يب نيتي ميلا هداج تتتبلا ةتيبوصو عمق اًيونصو |

 ف رجال كرز هرمفَدَعَو 2 هايل نإ نوكنا طضاال ن نيتلارباككل اهتلع 6 ِك ا

 ظ | تلذ5ناو عمززخسك اقرانلا تخت زانكلو يلاختهتناالا دانجتالك ينعم كات ا
 ْ توفاخخاملا نيراّوشل لافونا م اتا هيلع سه كررت ”اليلعلاو نمر اناف هت

 م اثنا هتلءريزماذ اف اع دقو كر افاخئ ايينالارشا عنخ بؤنذلا ا
 دحا َكصع لذ تدلحي عاظن نا تنيشنلناولت مث بطع تزل ثلذا ترا لافت لاس
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 َ 52 1 ةوبل ناري دز اناا نومالواهراخ كاك اسمعني نشل هْتِلاَلاَكَ ؟هناوتوا فله تكم
 حاصلا اياه هتار غاز ةضعلا هزجو عم ةونملا ناوبدزم هرعت تيك قيال
 أ تعالت اكيام نمل مخاطإل ١ نسي د ضرما ”ةرتصحإو نك هند نالؤئتاتال حاشلاثا

 ادكشيدل هو :منلايعر ملا كيج ٍئ كا كيل ككاو او هلل انحن ابملعر جلا ذا هتيم
 | هتاؤمرمرإ عشان[ يدان "نااتخ ساند كلع نفلدراخ لاك ةدشل عسب

 ا اتءاانثاه تحاع : ميس اوسعو يلاعنمت اخت خا وبول اعوورَمدر دو هاعيعجضرإل اف نت ْنَصَوأ ا

 ْ | لاتتملؤطؤاكتاسمالا درو كلدكو قانا اهشاحدلترل ادي ع نئّصإل اون
 | را نجوم زغسرولا هنموتيلو كر اخامال اّضرالاو تاومتللا تَساَداَم اق نِرِلاَح |
 ا ارناف هاّمدم قرارا لها جورتمرىب نابال بؤحو ثيحنم كل ةورمر دلباقاهّيهالا ١
 ا دقو ”ةلطفةلق هذين هلصف هلا جريش ف هضاب نوط نتي وشةساانا ١

 ١ ديس ؤش ةداوتمْوؤوَجتي ءامإلا بولا كي لوني هاد حر وصل ل عيربس عع
 ماي 2 تملا يلا عن هسا هب رتشل ان! نيل لع زثلا اي اتا ِتباَردلَدكو ْ
 | ادماشمو يننلا هوسف ازاء هنا هيي مشيرا ظنك عناقولازم ةظضقاد ّ

 | | ين تاكنيبلاوب عجامد مق كلاش انين ةتيئاطلا مكهزم ءائكدابخ حايل
 | نوبات كيِدَحَت هيد الا نس ئننيو هب ئثونال لاّيِا لاي اماع ١
 ٠ .0 ١6 تثعاتٍإاغنةشازم |
 ْ , يعبر هنا تغااسو :(

 | هيضتهتؤرددعؤزخاذو ةدنومزعب هلع ص الكرم و يعير رس خشن اي ةلابا
 امك * تضر هل تناك تدك يضل زعانضإ نقد «هوِظْعلا لح اسال 00 ْ

 ا نم توزدد 52 از اموي ُهَحْصَو رراوملا هيف ع عنب تاج عرَصا نا

 | ودية اكرقو« تاصرلا ادنهو خس م إى نم كو روم يلقزتما انهو هتاتيبطا |
 ئ دموع رندا ناؤناو بخاف كلل لوو ٍنبيؤركللا هتموت راو نعراوإلا ١

 اال نه ذا كو امو دل تلذف هشبل باكل ]وريف يق بيرك نم ديف تنام
 | ةنعيباعوراا عمنا هدم توبرتسيو شلال اج نم نّوسرال اميلكمتِلعدرهااَقَق
 اةمارعقل م نتن تامل كالو هين احولا كلذ صا وشم ةوااتاكملخداذإؤلا 1
 ادرس تبوك اني اا ودايبإولا كسناكيلا ناهنابتايكب قل ايرا |
 | ضالإ و ةيبتس عقتو هديناعوزالد عبرت ال ةشحؤم اهي تناذ ةلظلاو 0
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 | ةشعتتو ءاَوَس اما يما ءافَسَو عانميلا ةدائوس كرّودالر تمتلك ل وعد سادت ا

 ا | هىتاشلا انالا 2: يقر ةدوتانل ايان هيام هجوتظنؤلا كاسالازلزت

 | تههندس ةنوازو هدوحم صاح ههِياَف ةولا هدانا روصو هكرصلل نؤللاو او ةجيرمتو |
 | وتل الزلل نكابال !هنزرؤ دنيا جداخ درك ايات ماج يهالخل اتالم عفا |
 | لاو سرنا انهار زغدبم هكبدللاو اًييلوال ان اممِلَع درس نم ةرتكل كلذٌوءاهماخاط |
 مالا زم ةنعطملاو !ةءارللالا اه قرنان ملشمال لا ىكاضالاَنَمَو حسم أن قاطالاوأ ١
 مو ”اًكد ]ب اًنقللا ةزواطفلاو نوما بالا صاد َح َتَجاَو نيكيرزككا قوت هلياقملا ||

 هل .ةاطتسمنآلا جو ةتاديإل ع ءاتتاضيل ذل انفملا نعمات هلل هذ بالحد ا



 ا اة لاذ « ريحت ايتو .هرضضالا عال هلام عطنا ريخل اغلب يشل |
 6 ع وا غنمسا) مفاد ١

 ”رمضتنماو ةذ ادن حيطتيلاغ هنا كشال كال ذز جنس هل يرتد نات العلاز فرت |
 ةنووتزاعزتما ا عجلا انالاًغتلاَِ ةرخلالا ةجارج هني عكيلط لو كلن كمن نم |

 ضاوحلا لعدم تدر فو هئينرصةلنلالا مدّ هحبتصو هتمهنما ها ينينال للا اسنانها

 || توما اتصالا ناف دس افطر تعا هنداد جنت زيتو ماهل اد اًبعَنَب قرف اللوم هنهادعتر
 | ةقرهو هللادي نديم نو دنمذنتا نب امان مالك نال اوسدَحل عميل مانشالاك
 || سانا بول ف هناك ل وصح تال ازم هدّركغ عِقاَمَو هلت امش ف تاَمطِاَع ْ

 1 تاماوكلارؤيلظو تاجرا )عا هلتو هج ضتنز# 0 هالو اتسشاو تيضارا اماودو |
 ْ دصشب لنمو "و بوصل ننكو وولف نارتطلاوان املاوعوشللو: نك فيرتقلاَو ا

 || ريعو ع نات رولا كلذي ضف امنا هازل هذّهزؤما نمش هلعو هلع

 0 امها اوداتحلازموحلاو اتلازمهدم ةممالاتل اهلل ذيرضيوب نم مرمر «ةرخالاي ايطنمكند أ

 ْ يِلاَع از ةلاءا جر كنب نممتسو لائيولا و لاكملاّم ازال تيت لادا لاكش علاقم |

 ئ سوم نيمو ع و دل ةرجلاّد هنعوضللاو ١

 ٍ دكر ةبوتو هلوحرع دانفعالانم ارتيّدو هين وهرمارتع تووؤولاو ءحّوضحلاو للذنلاذ

 ْ اقذناك رّيإل لاَغَن هنداز*نفذ اخوه سخلاحالا دو لعمل اع اب قا 37 هدّصمو “لعد ١

 ا ثا كلاّسلا قري اهم هوبنرتما ىذ نيادحو ادع ا تلكؤلا 0 ْ

 ا هفياسلاماتنفالاشا اثاث ةداّيعزم هنع فل :دايعل دقن اهنم ةرفر كلارا |

 : ٠ الخ اترسريلاد ٠ ديلعات كلذإعافإ

 | دمت افرحالازعنذ اعادت 00 هاك ساعده
 ْ زال اكواحم مادو ا هضم هئءلعوادغطد هلرهتا ةراث رو ءاركما هل قبور لاح ايازن 01

 ْ كال الست "نار اردال لمدخل عهتن النوعي مانو ءاريمادا قسد لاح نجع
 ا الا لزنلو نينا نيتي دجاو نك اًصمانج التف ةين 0 الو طمفمزصا

 ] ناتعكنب دوز زملاجلا ظطناو «تاّرشلال اعدل َنَص اثير ابق ضرالا اف تزيل ذاع
 | را هوز داذف ج2 تحشد كبت داَسَو رباب هما رلو تعبك ١

 | اورصللو و خيطعبلا عي مس اريحا ناكدقد درر قات كويل عت اقيم ا

 | ليف هعججحصو هتنم مدعم تلذدَج الئ مدمر هاَوحَدَر يحل ىطوذ تعم
 | تاهل كر ناس ارخص اكو ةنرتسملا تيل تاكو ءاتلضن تتمقا عطل
 / لوهان كو تاكا هرمانناك تكد اباطتح هوب5١ ليايوضهاب ايقنت ناك هتنوكممرت |

 (اذهزندو“ :نماو كا هلاخ بازل منه ده ابرصعملا ولحوم ةراجطاو اح

 'انافانيبات «ءاطت تلا كوه اننا رك اولا ا ا ْ

 نال د يف اباذر كاك تنمي ناكها ا :ةفوتفت اها عم
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 0 نادال ضال م دياب مدا ١ 1 لانا

 د تاي اتا 000 سم ا

 | مثتشمالاطال ناكئثواف ةداحا فرشلي احن هدا ناز دو قر يال هيلا

 | سب انام ام ١5ج كار يبصم تاداهلا بز نرخ تامايل تئاكاذاو ةئاراث

 | مذ / ىلا معتلا 230 كات 1غ تكد انت لون تلت لي ماك نوف نر ممةتحلاو

 | زان الخ «اكييعمهلق ناعما عما لول نذل مكاسب نام اه ثي

 ] هاَرعاَمد هضعر نوال ناحل الل خا رهع ذأ ناتنالاب تنيك اف تيراظب

 4 :الاو تيقن يتلا وهدا دززكلاو ارغب وتل ارب ارابصمر جلا جفنهل عانلاك
 | امماتلزم تأ معسمئاز ذل :نوماني نذل ال ضكورخا دن ع ”مويكعل اًيدارؤم ام
 | اضقاكإؤ هيلَرف الكمال نمومناكو ”دئيإ تاضوزخ كيف اجر اَصمِنِمْيم
 ١ كلذكدلات:ام وب دامال !رجداتضم» ءاَتيِنرف نا غانم ناك لاف اهينيخا رع
 ا سس ناكامْوقتتد ١١ج ترام اهانيلدد ةاصعاتعم تناك

 رض لا خل هربت ير رهن نا كل دق هنهةز اح اكامسا تبانَو كاف

 5 :ر امصهاشمدتم برك نقار غتم تعض دورنا كلك لاق ةاجرئضف
 | دييجو اياك بحس انطياشلل ذ شنو :زؤ ذاع ةاهر تن راض ةنيضطاخز و َ

 انف وك نبرلا نزعاجا ورعان م هع كلد دهان هداو نانقنلاد نخل زئصخت نع

 | يأ اي ظناذ جويعنم تلمح املا نم اذ تلزتنملكت امتكردنطاف تاملاقونا
 ظ نا وكي ذه اع عطنا * نامإلاهّئم بصق هائدك امم نفح نمو قره رتل هنهللا

 | اهنالاب كتظاف تاَعياللد تادامإا انغفا اذنال !ناكاذاوىناَحَت هلهارتع الع

 | تنال لننئروم رمكو تاممال ادل تيك تاممزال ازهنمزماك ةجنمحإلا هردني هبلقرلفت

 | يباتناتغ وار خول ذاناقطع ا اؤلإلا دك انكم يلا
 | اتشالوخت داّعسج قش كاف انت سيكي نجلا عد اصازم نييعصانتو سلخ ناكزعناف انبَع |

 | ةعالكالو ناتتفضنالو ةاإبزيإلو ربجالو ةوقالاًييدال ةرخايال ثاتخالَّورتففب اكو ١

 تيران! لها لجبا كدحا نا ثيدحهيليار اتناك تايمال هرثفكالو تايمعام ١١
 : ْ عنو ناو هنن نياق ريدم كان هدا + ةضاجوزع هن ايو ناكؤمنا يخاف عا ٌرزثملا

 ١ كا اتهالرنمال د هتنسالو تاحداف كلذ نيكي دان ام :ةبؤمل الار دان ةيصحم#ت

 ديبكا ضال حبال ةيخصولاقداننل نال كلذ دود تامإل الطاير اذا

 ١ ا أ املبو ناد - ومدهتقهاك تهزلاذ هتشهاو بهذا تد عك ندا انلا ثيرحلا

 ا ندد رزاتس اتي نماظؤ »لل ع هيلع يل :١ةنن دن نكد ءزيصاصالا نرعللاو

 ١١ تولانلتكف تاز ع جرجا خجمملكصاق نزلا ناكها ادبي زتحسارذ
 | داهاما'ةفضحنعصإانونلان د هحررخ عر ام هحزجال :جفحلا)ولاو ادا

 ْ ورم يسسسامو نيم ناكو هذا

 ناف كل ةريغوري ,ضملاثصاًصرلاو وسال ان نوكب تملا بهز ان دات

 1 ا

 | ظ دال جي تح تملى تاس انتمالاو لهنا زعتلل دول ' | ١ ١ دال هتيلصاال هند 0 9 5 1
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 ١ دعا زداكذاكناو تدطملاكءالصاإل حي يذ انموم لدار عمؤص ا ناكنهلك ناف نمؤملكب
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 ٠ فيعود روتر ومالا قيانقَحو تال دك ضال مجَر

 نايس ناوتيلاو اناوّتَحت اجنلاو هاما عنان امام دم الاف !لازت هزل او انيهذ
 توحد لكان اياز هدحو تقن .ةقتانيط تخل نخل لك قاذل التاق نالكنا» هانز انني

 ْ ككاو ىريصاو ناطلسزمضرالا كح ىلزتل3ز رم ء لرد وو نتف |

 | هتحالا ةرذاملا هل عون نت عضارمعار ضارب هدا مع كل ذر جهه نمو ٠ نللاعلابر هلل

 ا .تتملاتلا تر هتدربلات ٠ كلا هزعل وز إنت ١ناو*ئئرشلا قيطلابالا ١

 ْ 0 - سموا شاقل تا قود

 وانا كاك تطايخت تا هوا ويح و ا

 دز هدا ذوب م حتتمال هتافات اتماكرئن ل انملاعادتل ناكناوارتمامل ا نمادخل
 | دودرمل اك ههايمراختم) ع3 0-2 فراك هناذا مسالا هدوحصمرعل هلع ةفئاطلا |

 / منلار# اهفللاؤلا كلا تانتيو ناتزلانماكمزءاضغ توك ثكنامدايلع
 | مالو ورلد دنا هالعا تاما ن» نجت تضؤ اوال غ جلع طبع ١

 ١ ةرهاظلاهلاقدال تاس ين ندا وق هام ةنوس شتي كنم هل ىلاخن هتنارختف نا

 | اهمونلا قماشتعإلا ناز *نيلمانعلا املا عم ”[ئركذ نانا نط هته

 ١ طع ور وتستسقتو مح رح مهم عشا نزلا هزل امم هاي اسوع هياعن هءازعتين

 0 هز ْ ماوذ تعج هديل ١ اورتن قنح قالا ناار عة طباخ َسبِل لوني هلا هتحيوئاؤحلا |

 | كالو هرامارالا هريسعز هرّحاإلا اودتعنبلب نا هلمز و نسا هو هلو نحل لع ايلاغ

 | داخن هذا عمبدالاس اننا نوط نينلا اهمال ]5و اتننال اكنيصوضحلا هديب ماخ |
 ْ نافديذاب اتيدان مرق عم باطل 5 ذواتنا هلا هاو ولا قاتلة يتلف اًملاشتما اضاث |

 1 وحلا حاوم انه ام جوس هليملا فوتتتنوا هليملا لاقت هن لو بط نع ارح لاكن كلداؤُم 1

 ا اتهاتوعرخم- ال ايلوالاذاف امرك مانيهاوقر زينل ىلاخت هنداوم ةيظع ةخ تالق

 ا سس 0-2-2

 2797 م ب

 ْ فرعرشوا كل دز هلاتو امن ركوا ةنبشم "د انكم قدك نااار: وما هذ ٌدلاثرحال الا

 1 هل مالا نمت تلم وو امريل كلذ ؤعد قاب من ١و ىلناَقُت هش ابذاييلاواركمانب |
 +٠ ||| مهف هياتقوتننف اسمرطع ذزئجلاو انتو رمال اس تالنرض ارنب نسال او هب ىانيزختسالاو
 ارضع اداه اكعزم ضخ نا اسخن نر لكلا ١ و سيخ
 | طعدنال ارتمعل اداًككالاَقَق هح حاف دادنب زم هجاخ حس 5 هاذاد قد ةزعرل ا داع

 3: | تمل إف مين هةعيصصل "0 اقبل ا

 أ د ةزبْيخلا دساذؤتانظاعا هتطظخإلا هلو دو وزر سم هلا لادن
 هه

 / خيترمالا اذهل دم دل اع هندا؟ هزدلا عر هنهلا هزم>كوم 2ىمسانلاةخارا

 هتامْمعِباغو كلذومرس ندا تف عملا سامو دال د زو اتزنل نضع ؤم

 ه١| كلف هيلع ة زامل ناضل الو عيش ١ انداجج ةزضنالا نيه لع هر اككاب دخت رف

 | اه هطارغنتساَواَو همللاد يكف هدحي هكا مانام نإ دائلاناغ اعامشاو |
 ةيوتاول عقل تا
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 كلوا 2205205525222
 عمدا ذا امغا اا ب ل امها

 ضاعن هلا ةدذنغرؤمالا اًيلوال افركعإال لومي انضب انت تعم *نينرد ابنك ناظلاو نظل 2 )ا

 منان همارسإؤ اظخا :ذف هلاحفاق هلازفازمّجي ول اضرتجب هدا 2نودهج نب ننحلاب هب

 رضا فما حما نتا نوريظمَو رولا 9و تين د «نطابلاطاوخاو نارك اجيال |
 ىف«! /زيفدليجراند ضرما دفو عيت انلاٍطخافؤخ طز نع وذ نحل نساتال اضف
 كانفف طاخنوبط هيلو اخ تاما ناك جوف رك دل عبار ديم

 يولجرم مزلبإال ةنارئئمنهلال افق هانا قوع د ا

 1 تيتا زم تأ هتدارتتت ننس الاي واج نيو كور طارش ىلا ردوا تتح
 تمار و تنل طا ناكر ال جاتا يشد كجتو يشع ا
 مت اخينردلا بم جرت العفو ةزايخيهو بديع هرط نجدها ٠
 لل هز عي احا سهاد انف هتقطملا ةئلح ا جبد رح ةعطف كيلا ٠

 ريظت يجدها حاصل اَتَق هيلة ةطط قزاز مرش قير اش ا ٠
 داوود بكعرنعد هددولاف بدلا بنز دلع كدب كاضتقب كنه كاتي ا

 هيييطنالو جيو تداولا نهب لقي د د اند إف ضرع لكلا انقل الخيبرزلا ١

 ١
 ا

 | ىحلاَتعَف ق ةداوجال دعراتلا 1 دالافف ِدَّوساد معَ نآلافإب ىدان مم م غوت

 ا آتنا صو دحر كئبللإةوم امد ١ هو هدوم ا

 دطوانكهزّحتو حالطمال اديزن هن ونش مث هيي ف داوجلاكلن بلو هطول |
 ايدانرختف فداوانما 7 وانك ن نكيعؤي معناها كوي اًيراخعحرب لام انك ١

 نم «لظنناللو 2 * عزه وح هئيلارظنم ندد اجار ايمادرا اعلن صو | ١

 رداوكال للا د2 نولي ما الوات دئيربل لمن روصو ا ىبازيشمالاق هس |
 نورْوف هيلظعرات نوكش انام نم اًمماهنراركألا تو 0 رست اولكر اسم هيظع ١ ١

 ؟تايرزيف ايمي نوسة راك داب دي را نواَحجت اهني رايح هدئرولاهج ْ ١
 * ق0 كلذزن دارا نك ركب ]َنيف د وبا جتشف ل كال ملت روح ع نص و

 تايب داو ماما اريحا ايلات هنداِتيلَو دره انه توكلت 1

 ْ زهزا كسر غيلان نيرا م مدراخيب اك نوكنقو لادا دو همائلةرتتسا |

 ره اعلذدتجو نوكن لنجد * جرش سرلادلا حمد ضرالاف اق هتصركو :يشم ||

 | ةناتضالا ناعم نإ نضايدارجد كرز لايك همن و ناك هنم هراتملا عندا هّضاخ | ٠

 قييعبإل لو تري ظ وجر هان نرخ دقو )عالي َوحاَو امْممحوَوْخ دةشف | ١
 | قمت دان هنعمل ك5 1 ل هناوزاتملا ئفالا حونيبو ضيسو | ا

 0 ةولتتعزاذ: ةفاظنلا صحت لابردللا ققرتاكو خلا 202 ناضج ا

 اقويوحال 5 واتا نسسحو ارمعلل نلغلا مج جا كيِلَعن « خود حب ل ْ ١

 -لب-ببم-إمللْململللساسلب

 0 اا اا: ا اا ا ا ا 1 1 ]آذ ا

 ع 1 يك د

١ 

ْ 
 ا

 | هعلاضاطععن نااضاكوزمخا انلدذ نكن طاب نيني مالا نيكل راكالا
 ااهاتهاكأ هتواغعد اًمإعدحا ميتال دلو احلا ملا نم نماليحال كماتراو |

 ا 1 ااا ةت شد توعد عمنا



 1 7 ورع
 | فلل هعباص اهيرجيؤلا قرط انغرع ايل رت قروتل لي انؤرطرا تاو وهاطا
 ا اهب ئنخزءلكو اجلا هانت كرمال اخرججل اًمسلاف كاما امسا اما انتقم
 ١ يلغذلا تعلم "كلو هواذاتتسان نينز لاا درت كساناكد ”نايضطلا]جىلاع لو 0

 | ةاتتلانزدب اعاد اجل عيبلف# ناي دهان ودرع ميزو دانك ادلب نمد
 اذا اين نا واديِعب نااذخراتلا تاتولا محن ريف اصحلاو ل علا

 تملا زعلك ب ةرا اسلاو نايرتلاا اوجد ضم ناكن اطيشماصلَو يكس يدنا ويقر اف

 دّرؤامك انواَوحا ىهلوخم ٠ ماتصال اف هل فام نم تور رضؤنح امم
 يف دهشرلعف كلذ

 ناوجلا تركذل نشك هلزهص 20د ولو دخت تت اكمل ةويلاقو”ةضلالا

 . -تلاكل اير نريلاو ٠ دّوجولاف ف اهب ماهدتصنو نورك لهل ةنرطا

 ٍ عدم اكتم هامور
 دوك )عمون اإل و تاكمال او معاطللا دو ومنا اذمعدب تقليم اع جيجا رك 0

 ساخل نق لب اًسلل اوطعا اعرف «ابكيئرغوا فر اتلان ا

 ةكنلإ ادكذلا داق فتن نا غزمذا درككال ةربعرتل للا 51 3دءاّملا اة

 ْ ذاك اكن طعاز افنم موكا خافاماسانآلالغا الاق امالساَو يلع امي -اركل اقع تشاد

 ردح دايم الإ قاذضاا ذاناكوم "د ةلازعزا اتدلنَدَو دز لانتةكق هت

 رمش ةليسصر شل و انا تاكو ةنداتش لايق يرطلارثزب زم راريلال ذ تو حد ريصائمسا 3

 ريّهاذاول رمق هتطقمرطراىفاموي هانف «ناجحارشامما قول ةذيوسانلا ناكؤخموب

 +تربلا هتجؤوضر 6ث د ها تحد نال تاجكبحناةطعوهُو هارت

 اههطاق ريك عاق هكروز» عظففر املا تخفَر روتي عرف ئذاف اهحيذامل ناو

 هريغزع لتتم نتا ماضون داس هنماعب هر طبر كلل

 هدسكنا عم هنعب هقذ :ىنضع داحتف نالّيعن اقرمزككلاكهّييلا ةنتنحلاياتلاثما ميكو ١

 يل اناكتاليذ عّوشلاؤوي .اًهيرتفشلل د نوكاماَو *حرسالو مددال ]تن عدالرتحو ]

 دحاّو ريع راصاو ةعمج ةنياتإ كاش معا ارنا هت هللادجمل ْحْيَبَو ماضل عع

 ناف يرش ةفشكرس اف از ذرببصحلاو لتقل جحش اتهام تل دو اكورم

 ظ منو د ظبي هانهاّتلت اعرش هدر مالا لات "ناعال اعجب اخ مزق دعلباقأق

 3 0 ل اكلا تر هسريطساف « حالا ”ةطرّو نه اجيووخ هاتلَكف اتلكن اعاو 0

 . + 12 لاحت هما معنا ار :

 القارص تكن جنم ةزهسلإبولو نا ةراز تاجا املا ناكل اتا ةرشك

 ١ص تاكرقو محولبلا ل ياو ااهتسال قعلوط هتمج جز لفو كلذ داخمزم نامت تح لاو“

 رده كج انديبارظظنلا مركيق انيمي ةيحلا ثلا لقت هتدا همي صا ل ع
 | يدان نير دمي لاق هرارتسإل هت دروسا تورك او ووو 1

 | روع اون ة>بدشلازم جز دا َعَواحملا بحناد هتناعسشتلا تان ياما ءخولع |

 : 0 هرج هيلف ياتشتم انوش ا كل ذل مضضرماتنايرو كرها
 انماع دارة نل بوخلا نرد ةناوح اهب ناطيشلانملا) هنو هتحاضلا عوففللا|



 |2011 الع طل كر ذوخت نالت ها ةنع ته زمنم جرجال هيهاكاس بها ل |
 تاكتالذلف انمي اعموا بجو اهفزاروانل اخ تحربغ امل خربال نا بولا اع بحاول ني لاكو ١
 امو اساور اظنلا رش ننطونلإل هدا فد هتدارط نعال اهتناريط سجال نار تلاع حاولا ١
 تذل هتدارب نيم لاخد الغ تفض وتب اناو تح افلا يشد رمل عوفر نظ ةنياغإ عني ؤملا |
 ىورملا و ةريحاطلاناثالارمسشف هزت اال هنداعّيل جال و مثلتملاا نارتقل اياد «هنذارعزم ْ
 انه ناك هنم خلا تح يلحزو نكتسو هر طرت هيل خد ايش تحازم اكن الئ اشنفللا |
 مهلك ل ياضل اضل جد دناقو ناو ادن عرتفك كل ذر يلا وحلا لزق يش اكلذكإلا |
 ترزنوىلا ع هضازعومللاو تضل ارجع ئشلكنعرصتمل نضضو 0 درع ميكا ان م ١
 هتعرذا ون يشر ريحا دبع ويسر تندلا ذو راظفال ايي ملهاباَصكو كاذب ١
 ٠ نشل ار قطن نمر انا 'عقعمو «لضت ل ازهار تدخلك ١١

 ٠ رتنكوالَ سونال ماتيشل ال3 ءاهيحاّصف تلتف هسرك ها | ب
 أ ٠ ن ردنا اخراورس ايجرمالا ءىاةمرض ام هةر « ١
 22 واحلا تشمت * كطساخ نا هلا قطا زمر لالش يفد يلا
 نهرو هنو كابل يوان هدتع نيل بائبشنلا عقتنعإ قبال نا نيشلل خيب كونتي |
 5222و سس ناكدتو لاف هم نلظ ءّوسالا هجران تو زم اؤخا صج مط عع إب |

 |١ عنوابلا نو دره ذل ال اطال ل قحداق ناو ءازمفلا يانج ةربج تصعب اتفضل رشا
 هلت حيال اطار لارا كحو تيرَصل وهن ارنعمجلع الخيال انجن ئارنؤم ةزوضنم
 ٠١ تبول نعةتماحلا !يؤلا اوطنحا لوو ةولخ ها مم ان مةمادتل نكيالات اكد مانع |
 |١١ لنملا ناسا زهلؤزي ندا همتصازحلا 2 دتبس ناكر مط احلعا كايف ارتنل ضرع |
 نع كن زق دل: قئينل 0ادعاوفزع جرخو هوبرطلاتالَرمو مهَو نال ناتشلالا |

 اورق وس كيج ايس قد قيرطلا جوس ناك هنا هتعوسا وفم يالا م>لادبعزيشملا
 كللاناوراو ايات كلذلتتنمز فا تلشم رت |نمدانملا هل انت «روعرطاكدتلع ١

 يفوت خلاد قبس نانمؤ جياد ارت ايجاذ عاشلادرسداهذوقولاكروصعب |
 ىرزعر اول ات هند الجان ايريس اقف اتنهااز بزل ازع ارتمت ى[ هدا هتعضافعر

 سم كالثؤ خوعضلا كلزرتغال خششابل لاَقك هن مزايا جوع نكت ةوق ١
 2 ابل ملطا ذارداند زم[ هل صحو ةئنتتمل تانغ اهحزجذ هكذ كيتشن زارماي ١

 | ديل كولن اهحززم كد ضلخ للك هنداحلا هحؤنات هك تارطزم غش اكلزدجحق |
 | لفاحل انسانا صاو*ر* خفت نا ناس سل اىصمب هذ مو اذكر قسانملا نب اكون م عال
 نيد دبس تمر نال روما نرللاباهس يشم الل اقدقو «>لاتلاو تاخد
 ا قمل لان اهوتي نص حفز الذدع نيس ىبالاَبح عولطم طعام درس انو نانع ْ

 وعر ضملا خش مزن تكر دانكهد قات نيئيتس تكان ايل هل تلتف كاتي تكعلط |
 ب ىدلد يع هيطحالا هرب 'قاظلس اليتتسال >وززعمزلا الك ىلاعن هداه ةرشمك | 0000 ا اسم مل 6 اا لا 1 | يجدر عتاد اهلا ىلا هرّضت عضَيي داكي ال نارلا قرطم اياد ميشلان كام نيس |
 رايح تنقؤام امو لكدزعيشانم ءاسخ لذ كباف رسما لا اًجانتع نوكأام |



 هك نيرا ال تقف اا ناكت» اعود اونا ا هك مص خلال رام نيفيا |

 | رضخ َريِصدوح قرطلا ةجرتنهحلكبإل هلا حقل هله ةيشرورتطتو "ل عه نما ةعنفلا |
 | قماماَم نهالكنا عما ئيباّوسدكيَع ةحاتصو هترنع ضع اكمعاجتااح اعل هنداعق

 | 1راخاريهتس وام 'املخر افلح اعل ار هجوُيِلع الو *هتيعط غل [صؤضملل تااخم ْ
 | هدا هّئرإ ارك حاشالا خش ”ان تسرح * كلما مب انداق تيلانملا طر ةحاباند

 ْ تيك اياد "اك ن*ناكيزارل أ رخا 'نال هرمحل ارض هيث فكس هايلكس وسر هدا ا

 5 ا خ يب تناؤتما مظع توصي كاملا هلل اؤرئمالاتئ دك ا

 ظ انيكةيكيلز لياق زكمم ١ام نوطغتول ثرَح نيورو «تامزت> هاون |
 ْ 0 ضم ميا خولي ه دايعصاوخ بدوان: ناله نا قيشالعاتتهابةددلت |

 ْ معو اللا ةس احن هتلييئ ا ئملاب قلن اقروضيلاب زا شنازل فر تطانرخ 1 2 ْ
 ١ | ل انماذ اني |تموتحا نتن ةزوجلا هنعييحاَو هيإنل ىلا نظل هنن تحاربصاف ا

 ٠ | جا دهلز ًاييذ عم معي ناس انلانمرحدز وخليل وف وعي دعي زمل انامالا برض رشم ْ

 | رو هند كش ارتنهبال ارض هيلع ب برضيلف كل اهو زار افلا ريبفزم ةنئن نع 0
 ٠ 3 « ا سللالا ترسب هاد ٠ ندا ةماعد

 | د طع بولاق هنها نداصو أ

 ٠ 0 كا صال ارم هيد معارا اًماؤن اهني خاصا زيك ١

 0 عم مام كج اق تلت هنود مدا نرحل 1

 احا دّوسابلكو |

 | نواز تتمعرك هزاهللا نينيساقو تنعم اعدل ة نشف دب اكصارعاو نيج كلش

 اعتذسا مازكلا قد ةيوورسم 1 بين منعا ظ

 | تان دنع نكي:  هناوئرسادلا نيبو ويك نكاد يب ؟نعافش ةجاربحتع ْ

 | ة2 فورعاعبل تلذج تن :رخا اغاىارل اهل لان تلك ١ تان ىب ذب نعدشلا |
 ا | منتجاومولاانهزمو نا ؤتضنإل مال عار زان ة) شن ككم ناك اتم كل اهدلا ا
 ١ ها ٌرَساِم دحارتخت ناخب كاياف هلاك تاّونالا نملخا قرضبال ي> هدو ضدي ناي |

 | سانلا ٍتْونبِل كلل ذدرخي كاشم لعيب بح ص نا وكب نااملا درنف جرحا سنون

 1: تلا 1131 20 نا د تاما لطحن سام

 ١ رخل تكل ّوزع هتازمء ابحت لذ كر 3 هور نعمل عرت نمد تضل امن 1

 فاجتلا ناكو "كل ؤلع تتوعد وزع مندانعلذاخومتو هلايعز انا مهن عاشقات قنا |
 نعل ذ اًوّصر هيلع هحصا عطف زٌرئنوُو اهيا ضف هدضْؤَتَر همزة دوس ةاما ندم
 حيت هداخصانم اضفت ناوصوتل افشل ربع حشلاوكَدَو هعَيصا دوس انجز عرَسلا

 داق دريل هبت ترتر وددهعسو كلئمل جر اينميرقلادارا انف هتحاظس اتم ةنكيفز

 ُ ثحضواغ ادن امص اصخإ)ان إل فوصللاو ىإذ لاك هروب خضوماك رع بع

 ْ هيل اف ؟لملطلاال ا يارد ازملعاق هذ 3 م قال انه ع5 مقفل تن حمص ناو رس هب

 نوع ملاتأ مما متئااعت ١ قالهابر

 تندنسم كدي راحل الو د نهرائداف اسنلا وطي حاز كة جبر شل ارغاظزع السلا

 ْ نابل« هتايد احاف ترن ةنجيرشللا نيل فرضت ين دادخ هجر زعل ئ هني

 هوا ويح



 ل هاج اترهسرهللاو هذان ومو تزعاوك دّرّددنو هلع طمز» ا

 دسوق مازاد. |
 ْ 9 اعرلا لاح يف تعمج ا لاّضيلا ةفينا ا "نانا عاوخف اعدل قَندْض مَدَع |
 ىلاغت هن الك ملك حج هين اشل٠؟ يمل تانغ ١ يحن لذى اَعَت هللا هوس اهتيلقولخ | ْ

 ' هع اقملت عراككن اًيننخ اكن نلاعممل نوكوال دال نادشل ثلا هوهال اد زعم نوكبالذ ْ
 دّحا نحو يناهز ؤيتصان لاّضحْنداشلا هندي د مج 1 نف ميرا وحلا ا
 | لطحمعفت نود اَغَن هند ' ضل تافصز“ ةدهو هاعداذارطضل بحزم يات لاف |
 | * تتم اعلا ترههرجلاف. «نئنملا |
 ١ ..ءومإ اان هددازم اهو .
 ْ وزع زوغانج مر زج ككتاب لع حاط 0س عريات ايدل رش شك |
 ل نويجارتعْالعَدْلَجْو حصا صحت ةتللذ نافوافل# هر وسرحا ةهحؤلا زم عش | 0

 اجلا ةرصناف اهتمت رسما م : يرحل هزه معوطعا متسنو هيلع مند| لص انتي نأ

 نوفق لفل[ طلل آف ايذوال صج 0 هدم هشزو) نوككنا
 || لاو طل لؤزتىلاكت كندا ةكرشلا انعا خلا انه الر خلا لعند اّيِش نايا انه دل
 | تورته تيولامجازن ايام نم كل ذرّسلو رطل الوزن هنم لات ههارَرق ينل تقول

 | لاكختلال ةدر لفي تنال الزب دار ازع تهلاذا هبال او هلازنا ىف ايسنال ىو

 اوت نهااوعيب لازال جاوحَرحِإَي ناكمنا يرض نيش ارح نداءات
 حازحلا نزاو نون خشم :نانرطمامِلِعَرَت اًمئو اكمال درظكاب ايف

 || هدا كاثؤ ةعرز لل عزني لف نمر العد زنالن الجاارما نق خشن ا لاقامل ١
 ةيظف هج الع زال والا اهو احلي نحلل ايطار طع لوني رطل اد اتصورطتم |

 رططظ حّوشن اكاد حاوره نيش الاتن ينل اادب ءاَجَّر جازخل 2 هزّحاو

 دالة كر امضي غن هنن: تالذ نام ٍتنزهلا و اك اكياعل زنق نما ذر نسا
 ثار خرل لات وللا ضنا نير اتا اضعبا غفوراف تيب الزنا زيشملا نا ا
 اطعاذؤت اب ,اهمرذاان او اهني دوطع تاللل لائق تنوللا اًهرضَحن تاه ايا ع

 تكلل: ده تير نمو تاق كللل باع ىنوم هكنإل لاف رايد
 يلائعن داع نجل حا داو نطل اضف انمرتيبلاةطاانحو لاملاب يشل قولو ١
 ظ دل وطرية اج هنا عيب ل فراكل طله نال هلع ةيشملاَعَت هه اكراشتساكو |
 | هتك زنق اهطم عا مريظ عما اهب جرح لع توفله ننخدادَج ا

 ةيبانخ هياط ضج هيكل مندا خلط ناو ةعالا هازل انالةكو ةكلذ |
 "وتنص انرمؤيجلا تلل دن هم موعد يالا تنولا كم ونفت ىدلاموجال دعمعل طنا ا

 همحاطاناد واف كلذ عواناوا ارهركدا ماخرزال اف اهطع ةملؤمكلَّدكو هنع |
 وصلا لض الكر وضمها دج كلذ نوكب اغانا راكد نعم هالازلكبو اًمزتعيباكهشا :

 قلخل نمرخاور راك ) ال هتماغلا لوزن لاحْنإل راطيالاف العرج تالذد |
 اجاللو ثامنالاو هو 00 ةاناحساو فززلاق اهرمماد هيلا وون دو اىبتم هانوكيام ا

 | يرن اقيعافلاندح ايد تس حزفو 9 لح د ناجي بر ر داك لذلك ١

 ا

 6 تن
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 | اماودهنهيري هيدصح ككصتطلو )ةزعددم ايدل اننإلا ترا ملغ كنذوز نط أ
 |5251 دانكالا# جا قمل اكادكو ابدا هلم ايف هود دنع يبن كن قمنا دارا |
 ا دع مرتع طرف اَعَ را لاف ءارغ هك ْ

 ْ لعهد ابعز» هصخحاسواغن شدا عاطف تدلل راما دبالاف ,كداتى لانها

 | مارال عن هشلا العا عاتشت طغدهاشر اًمضا ذي جالا ةنوسل مك لان زنا كلذ |

 ْ كابالا قاب ثنحادزتو ةعاتملا لعدن اقن ةدااهيماخ ارسل هذهزم ئسل |

 ١ | رطل اسوا هلؤف اهاوةذت اموات ءز هوه هةنلخ هطجب املكدا هتفلخ هجن ارباح ْ

 ا مهالاعايافاّر قهاقمازب كل ةيىروناكاىا تزضر ١ئارضنوردناموانغ كل اذاح

 | ل عودعلكةىلاقن هش ةلهلإَو ءامابال ادعم عوج نسال لاك هلؤقل عييالف |

 ] يمل هَيِلالْودول الانف اطدضاإ الرهن ت تالا تبزماهزبخمو |
 ْ ٠ -:زطاح تر سرملاو ٠ تلذطعانةكرلالا |

 ا ١ عبس ايو سارش اهو.
 | فتك ةالع هب هل نكد مظل انهذاكوتو رواؤت قرف نمر اكمالاب نر دابم مَرَع
 حلف ينرن اهم اك ىلا ةرظيمل اكلي اشم دوال ا مزون خف وامل ارض وعر احا ىلاهن هت |

 وى انحلادؤر :ة رك دكا عائسلل لوب رماح كيرلس تيسر ضر نم انف ورع
 00 ارو ئه ىرّسصيلا و عمت هتاوحب ب اشكال هسعل اثلكذف لاش هلا ناف |
 ] 2 رنا ايدل مساوع باشكال ! اني هتاكاك |
 ْ ا انيلكد حرا كج تاك لا غن هنلانهشهدر ضن احب ثادحلانمعلاتداش أ ١

 ْ حمو  هيئنيج كيو ٠ هني ابر ظينتو هه اًمريَجْزع تر اجلك تاكد

 ١ امل! وصولا رم نفر ومالا هنطر اال امتلأ م م كاان 2 هس ذابلكتنو ان

 || ىثنو د دوجولاف ئثيل معامرظخجاليلا غن سالما نا حغع هتنراكت اطلع كال خبؤطع |
 1 نو وتلا [قاررسو انعْيِطل نعم تاكو از كرك نا ولن ْ

 | |نو هياونإل اربح و ابايزلا نتطمءاماوسرخو ةاهغعال الياننو جاب) ايوصوم |
 ْء حيد جاتصلا حاببمو نزلا نبا ةدن ادن ارطصودال *والارسحو هرايطالا |

 ئ مظعاوه شيب حزمال ضع اهضعبرومالا هذه تو انغتريعزم ىم كرام جيانلا
 1 زها هاو مزغل غل الا مضل اَمَاَك املك عاام انت عابطلا |

 | لل ظملاوبا اظف احلا ماسالا تنسو فان داسوصزم هعامشؤ طلع دشلخا دنمذع
 ] 0 ع نايم هك يياضلا حا ظ
 اهلا او عاوتم اَةَحاباِطَع لردنساو هانا زم مهي عزم كد و بزل امهداىذللا ت تترد ْ

 طولا ران اربع حت الافهددن زائر وص 'تيداحال ريانا وفن .

 | ماظل احل نعةاجتو مزار ايلا نيلافرتسطف اهللكتالذ تاق |
 1 كما رطل ترس عم ناطقا ”ءدّصللا قم هعامس ف امصال اىنلتملا |

 | اثق روو «ىتةاراثوالا كلن كت دعا حابمر لا توصنا ارك هنجوص انس لكد
 | مهلا ثالزتحتتو :نإرثللا ألان نتك عضاومو عامشلاذخاباوع مالا وللا هناه نم
 | تنضم ءمرخلا جالا ةيجلا حلكر نكن اهاكاخ لهو وؤ اتق و هرعت ع حامتاضازإ

 لاو حج
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 | اي اورو هات الرا تنضا ثلث يع عاملا نا هار١ يذلا لوب هما هحد نيج التضاخ 3
 تارا ا 3 ناغملاو نال اق اشسعزم هئترحلا ةنومال امائر'نم عانتس ١
 ا اممنال حفتسللاو حماس اع مرج تل لش تامر اباعنذإيلا ميصامة ك ارب كلذ ل ثمنا كلذ |
 | عامككرذ5 ياوٌوماماهجاث» اح هنزل لصينال نورا « اخضر مايا 1

 ه ْ هديتنا تدقق نزعل قرا تزتكذ و هن اذملىلا وثم ماع 00 ٍ ١
 ظ تتيزه دبل مهالف تقداط ل اجتم امهئيش م,دبجركداوعملاذاذ نرخ

 أ حايمّوهاًماندل اث ناحل لمح ايجوازمهرنلا 0 0 0 ةماجلا /

 ئ اه ادت دا نعب تيرثلا تسود ها مدحة مم ندد ايش دريدا 1

 نيعسس نس قمل 5 انتحشسرادؤ نرخ د هنتوا أم ىر دااسلانقف عام نع ٠ْ

 ١ قرادلا مسالا داو هتبتك اذن“ مشع رمال اركب اهتمت ةوعد) عقد هنانكاثد ْ

 اير جر. ادوحم زب تتدطلاو د تيا ا نيارهاظي هييداشلا خشن |
 | ةظياتملا يش نتتشماوباو نكات ابناركتوباد ناكل يشد مازدا
 هةلجزم اوم هرشن اف«ا ايشناةدمسا توتصل نع نسجل اواَمْد

 .٠ وس اننن اب اكريسح لاسر « يس اطرتن طم المان تتطتح
 ٠ ساما عاتسنفو كيحناف * تدحيرتعزم) كينتدفرز نا 1

 0 ٠ سالو ننال هسا نت « اهشمل اسر يدانلب زف تاك"
 ١ تّوعمسل >اتيشلالا اوه ان نأدعف هنعزس يدر سال ادولف ف

 | ميل ع تنمشل طمس هاوخ فاصل جاشم وه ناف عارتشما حيه فانا نتكم اي ا

 ُ ريشا ياشنهلاهج قاع ا دوما سال ٠

 | مدحاريضصو لل ن اًيَخ نمضي نؤحمتب لاخجلا نم اهجريَخو "عرمشمالا جاجحاوا

 ند نات تةرضو 0 'تابرتعتيلالرإد وهز يد رجا هىدبج اب لّوْمُي |

 | طعب اهصجر يالا ىننغيف و «ددوصولا بلكت زي هئذلع بومعو تحاك |
 | لقد تذل و'عاملا ةةايال عدلا دافبأم :ندىلل سي انضم ايعنجو لذا حاتفو | ا

 الإ عبطانمّوعشللو هوئبطا نغم تعنللو مرتبطا تنم ذنشنعلل ناو جيرحم ئنث |
 | هتواؤيجيزلا اال اًيخاتفلعم ناكاذا [كاوبطانخمنا اوك مهداو> نئيطاتقم |
 ْ م ا هومز ”,اؤنح هيلا املا لعبد انالا هس

 ١ نم ايبغ ماذا ناك م >/كاررعز !نيرلازع زين ازعامضإلو م كلار زق دارا

 ١ لك قوزهاو اك ضراضان 50 تالدكو الحاوَسوزئايم موضلاراعتنلا |
 ١ دز 00 3 يد خدر ةببطب امغ يرتب هراصججال اع ْ
 ١ اًصاَا راكتدؤطعا يل ولامحاضل مازتل ال نفنولحلاف دحا طش ان انض وم

 نةاقدان نيف ايانيد هاظع انرئاكيز ,تءعلطتما|

 ٠ ومد قازفإ هو انزعدوا ٠ ني حور ء
 ْ يلا كح و هنؤليان ما هدا م شم يطل ْ

 ا كتتحلحتلان» نه اردن رع عم امو اموي كسل إحناكهءاوصؤملاار انذل ادرعا

 ْ طق اة دخان تلم ةفاندأ امماعط اني اندزنشال نو ماد دو اظعانرم



 | 2 تجوز از ءررسناتعم عالم ذل دبتؤخ قلاب يروون ني تحديت تيان
 | هلاعان ازتخا ااه اندبسس يراوح انا هتاو نيلكزلشن ةنظنلاب هثرمخا وس 0

 رؤي طبالار مالا ةزداتلا واين ٠ ٍروغُم امش ميغ و هشياذولا دال !اًوحاووترن

 0 ه_ راما ىلا بر سرلاو « يتيما ركب ]
 0 تما فنا ته اهد .
 ْ فدل هزار ردت تارا: انجب ميتطع لاو داتا :*نفاو خله مَ اهجانصر مك ا

 ءءارجكاتلخ تادادتو اندبدلا 5ك دات ينال نان ناف غال مانا لسإو ءلظزع عحربل |

 3 يدان ني قتشدإلا هينواؤل كل ذو .ةدزه قة رطزم نيل كفا زعمت جزل تزخر ْ

 ا سس ع 0 سل ا ا

 22 17 0 0 7 2 اي“ 1 6
 ا

“0 2 ” 
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 ذو هصش ركب اهدرترصد مداد كرا داطق طوس اإل تلاد وخ ريا َر ”رعل ارارع ْ

 اجي | اهسضغوا هتنبا5 ترمزمناف صيفا جرتماج ديلا تاكيهز زعلا ديل
 | ىحلتوزعشااومجناالا تلوح ياا هراقف دعم ]عَن ناربال هل اهمو جرحا ا

 | توا غس قناتنا. ينحل هبت قرصا واكاداتف ايدول | دعم ةيملا ميار ماغي مناسلا»:هلتلا هيلع اميماراظانام دوزعناتكا
 | وما ابل ًقئدسلا ناانمي! كل نر تظو لات هللا هحد ؟كالل نوح اواتتد 1ْ 3 ١

 ا لق ةرممتلاا يني انوانن لجلق هل ويدرك هيلع ندإلص شالوسر سصعةشا كيل 1
 ْ ادم مالمو مهدات اجا موف انما 3نينهب اسما ايا ااولشتب مالوم ننسوم نك نا

 | دلا د جلاب باطل انهازنقتسات هيبيلب# مولتض مز كك لال اوص |
 ال يلا اتمزعال انجتول هن ةكيراللا دعجَر نيل لوفد هاجم
 | اة درع دلع هل دمعت يسال ترابا ناشادتعزم عتاطامأ
 ا ملاظاا كو طا !رضالا نالخ «تلزلاب مع باخا هلونم هيا عع زمنؤنم انطايضراظ |
 ا طا طووتلاو تتضح اراهيظاحماالا مالأرم عضل ملمع هيشز لن وتااذمو مالا ْ

 ١ رضا ةضونا )تراك وَ هك مندا حر كلام ماهل ن اكو ثسانلا جيم تال ذي لد جيون

 ْ روما لوس وازجزب تتاَكيوو'ةلولسم ىف قولو هاري نب خظملا بارت د هيلع تلخد

 | دمك اكد را نركز تندم كمت املاخفيبان ذ امام اين الق
 ب الن ريبصملاتيا بالا هللا ثجمدزمريصانا هدايا هزمت
 رقد ناك ريع صان ليا عؤيفعتشا ت تروا هنو .سواطت التل درعا

 انذاك لإ زاد يم شبملا تانامتامز كلم هيلكرامل ا
 نيكول الوم ايدام اخف اهدار قرط ةيوصلا اهني

 ا ركفد ماظٍرظوطَرت نالت كاياف ريتا دول اشرح :ذاؤغلا وشن رولا هوا ْ
 ||| فو لا حس مراك دارج 5 دلل ةهكوت



 أمهر تقلا كلخا غلي هول دو هلزئزحصوصلل اكلت وانه داش اوزخإبو ا رعبجنا
 اك ارك نوم كِيَيَو كنج سوصلل غب للحل صبر ميش هل ذنف نيل لسرا # هئيلع
 | كالي مه وضعي روُصللا كيددااعإ س راضي هراث اخمدل اوزخباب نا مك ماَضوؤلا ١
 أ | صل تبسي دك ا اعدت ند ايا ترك خا !ًرظناف ين اك ماذقف هاش ناويزاعاف ا
 ٍْ |[ ه_:,/ملاحلا برهن اف ٠ داريا هناف دووحراّتسمالا

 6 : 0 يلاقت نارغا اسمو .

 || اعرف ماك نمو انلاِغ انباتضتل بلاغات اص اشو اكاحر١اهيضاق صحت مام

 ْ اًيحاما*ن 0 مدع ةجموللا ناكو دو هر ةكيببب كالا كح | ا

 || ةتا يلا زعالتم برشا اني كحل اؤ اتقن ايان هنعزي و ةقااضاو اتعب |
 ا اسما شا ماتم يع وتيل لق هايخدانوةوومل اخ: 5
 مو ا دانتلعتاق خلال ه'تف راينا كيلك هيلع دمعي الو كلفع هظفيحلالو ١

 وسدقات ةيليخةزما قام وو وود اهتعمملإسا م ةمتتملا ظ
 ظ اجازاال امتع هدام عاننالا ١ هال ارضع عتاد ايدي مشا ناب املا
 ا يح داع نهب هانا دي دواز كا حلشرت سل

 |١ ريح رخافاهيباوط . مال طن ضخ يع اهو خي اقنع تع تعءداق لام هغرار واّرما هتمز

 ||| ةنللاص الما تناكو تباق كاتفيزووننككنا طيشي كل 5حالاتف هلق ماي
 ١ تنام رعايجال انانق نعد نكاه دواز هبسكاجلا تعدو هتقراتف ١

 | اتهدوازت تطل اكرم تك اهيتهزعاقو هداف تانكاهيلااورظنت دؤمشلالإا
 ١ ايدو ةليمحاور 1 0 موا ا حقتج اف ارت عزطالا | ْ

 سيروا غتهشالا اهم تكش تكب كدا ل اهي اضتاازم مجال جاتا 1
 اع ارشدل مسمن هنتي زا هيعاعس غي الات 'هكيلعدواةل
 ار مجان اهرحو ات ضضااَماَ هيظع ةتريصم هدّهوايجحلانش )جر عم تنر : ْ
 ١ 0 دوادإإاوبهتف انيك ب مسعسا ناسا اةناباعدد ناد 1

 ه*“ا هم

 ْ لطراوحاف ا اهلاوي هقحاشلا بت 2 5 ْ

 [رك لا سوس مايادج ناكالت ”تعيؤاش.|

 | ةحعوداف نوكيام]ازمناّجصلا مر اخاعواه عب ةضفارلا ةهرشبؤ هردعاوكاختو

 0 1 كلاكهدواز مكاني تهدم هتفيزع هدوارف لارلا كلذ تنع تعْدا كت اعيصاا:وضات
 || ةلالع داما جن تيّدكم دواز اناظاسو هلت كاّدك هودواز دواي ١

 || دعاجبوخ دوثلا قزم ا اولا نيا 1
 | 1 تلا هوم او نب الحاوي ص ناضج صح

 | اذن نتزترتما لت :ىابارتحالال نو دا نحمل لاقاو موضي رطل ل اذؤخّوسا محلات
 | دوادق كلدلكد اعلامي دو عتلا ناعيصا هاعلا هنيلعت املس تاقرؤرلا |
 | كلغ 3 هللا رييعدوا يراك بانولجلالد م نرش التل هلع |

36 
 سو



١ 

 ا

 ا
 ٠ | يعتزم زم حتت اًمدقنتا امنسالوسر ا املاك ةفيرحت اىذد ىولا ةزباق تحهزد“ 0

 ظ
0 
1 

 حي

 ا
1 

 وضيولا تك ١ىف هرظفنا هلو مدانلث لوطن هنت )
 ١ نعل ايزو ددمد |

 0 ير يي ل جب

 | يرااوداتي رهمالكو يافر رسخحلا اشم وما دورك ناكر اشلطم ماهل ارم اين ف مدع |

 ا

 ا

 ْ ا”اميرهلاو « كلذ هنهنانب احكم هاركشار : كان خفب امو ايظنان هن ١ يجف! مامالا | )ا

 3 و يرعاك هدازم اهو نيللاحلا |

 هتولىفد ب دِداَقُت هنلادكيوز عرتبإ ظبي! زمزنيما داكاتخ يك نعيام يعج هرش 0

 | ةود كر اهالذتنا ثيزيلوتو «ردصلا هنالعن علت بذاك ابضغْرُمُو فوك ا

 تاكو حازملاي مههوافبتطغل ناييصلاو انا عم حامد لذ تف ضان كح وز بع |

0 

 ثءاكزفر 'ةزحالاو ايتدلاف اهمحاّص يرضاه رارؤماهينعوياياف دن مينك تب شارج
 َت اكبزكلا نما تن نبيع نال تصون ا وسم [ضخب با عن نك لون انمع هناي ةتداع

 هو الج ذيب انيك ابر مام عزنا هب دلاينلاَو نيرثتلابداكازن ةلكا طعن ءاتنالاعب |

 اماويزكو مكند تطيع تلا دتو تداولا فا ةحقشاَع ءوسّو تكلا "ةحابق |

 || يرحلاز- هي انام لون عرس اشلا تققوي ندا كلذب هوظيخبل )وزعم دنع هلا
 220223 20ج اج 2 ا عج م

 | داكذ نا جوة بك ىالامةمرتائتفل انواع هتلإبلا موعدا اموت جرخ |
 0 بسال لومي هتع دهان وتفا شما ماسنالا تاكو ةيبدشلا :رئسل امدكاذا ايلا

 ا هيليعز اجت ردملاي فرعر مونت كحاب ناك ةهن ٌقزضللالا ىثتهنم حيال هتنملاك

١ 

 ا
ْ 

 قد ةقاتلادل3 ل2 تلد زج هليل لخرإل حسو هناع مندل هازفز بز ازع ١
١ 
 ا

 ظ ةداناف و مب 2 ما طعن نب
 || وهامدل ]هش تضاكمَصا هاداذا جمدا+ لوضب نر لا ضاك+ج نيس ناكو ضيراتللا نموا

 ْ كدا هئيلطاذا مهداز ميهارإناكت م ريع ل ا كيوم

 ا
 ا وين هلادعي جراج دّوعسلاوإ خليج تبح ناك« :رارد اق َوهاَم هللة طي اخلاق راد
 | ىمو امنرعنال هوم نتن ةنللذزم تلذام ل عيبا هند "تاهل انقاَسركَنأ اذا
 ْ تاناّرخاكب يرزنيب بااككات نهج إن كن الل افح اذ «لوصوتنمسا ةنازم هريعجبر

 ا

 . عرج ملا غن هنا رخبا اهو. ييلاتل يك شربل
1 

 5 9!اىداَيب ماهلا ع 3 درت ل فو كتل ورع هللامتبر ركن مانعو تمكننا جاتسحاكو |

 |هقنرجلإلابتينروم اصنغ عت ذل عيلان 4 جلا عهدرقو ه هكفنرك هتردرب اغا |

 ١ تللددع هيزكمل رتطم تالاف يدان ءازغ تحرخنف لاّمق نباص اضاناتنا

 |دويبووزلل ممارا يد ديس ناك نا ةنزغدج الا دخل هالك دنع تبين لانغ
 تاكو مهلكل كلذ هّتعل وقتما ش2 نظلا وسد ودول مكه يِدايب هيلا دوم

 ةراجا اهوضو :ةياور هه نال هوينعل ترش ميتا الوم لوتبت هنها هلع نيرا ل تتفإججا
 ام ةَغاَس جد ماقلان ١لؤطي هنها هع صاّوط يلع يس تحمد «قدنضو

 تال ءاوغن ملك تشاو ابو مثلا جونج ةهيذاك نسق رح ازتها هنن

 ردح دنا ناو هيلا خبل عز طاب يذاواتل وني ازمدغ حمدين كيلر
 | لوم امام قاراذا مدار مصار ناكركو و «ءوس و بلخ ذاق ماعلا هاد فلل رب درع

 0 م ا ل ل
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 اقلام كل دكناتنلي مزن اك تيه اناقدعا ةيغولت طعم 00 ىف ةنؤنلإملا ةداجلل |

 اهل د ور ةييجلا الكنق ءوسلا +ناظيناو هلام دهن للا زيررع تان ثيل |
 هتلنول ههركبام كاان ناو ف تب داطا ةذع ةجاسْودنيع هدا ص نها لوس يام |

 أ هييحدزا هانمنؤا جيؤقؤا ةششبؤاو) ةرفعوان انته خوك قس اقذاص كتكناد هعمسوا |
 ْ ٍ 0 سوا دم هتقماوا هرارووا هرّرعوا هتنبا دوا هزاكما |

 | نباكالا جك طع مازبوا لادن اباخضسدا جامل ريبكو تت ةتما ارييكدا بتل لوطا |
 | بدزكاوأ "هنمؤعانكلاقوا جن مضي «ايينلا بصوا هن تيزاطولا ل وتنارثبكوا |
 قلو 33الف نش ملا نست يرؤنلا ناييفسو ع ناز فاكناتببِط ةَسْلحَمْفَ | 0
 زكذانا لؤي هدا هطسزلزملاطعهرتسص كو هال از«تطلاب عا انعم تلئا ةةييضنككذا |

 لج ناتو ال يضمالاو *تلغا اهنال اهيلعاقمدئاوتلاب و ناتسللاب ةَتنعلا العلا

 ْ لعحاابواريياب ناكااس < هعقتواهضاباذاركتملا ههركب ضخ دتمدهتب عشلكو وكلا ا

 || دما يلاَكت ماج ذام 2 |ماركتل ذلك 0 هلا يكتبوا ةناشنالابوا ْ
 | كيجازع عينج هزه لاف زخات كوع يع لركن اجت [ىتومإب هلا تلاو ةالاَضلا هيلع |

 | يتعزوجي نيباكححلا ام د نيالا 1ةظاعلا كسح3بج ءلثلا ظ
 || هعوهوزم ءؤد ادع هرم هِتتباَتَو «يقاد اكاسبب منج رشم مراثلإم امانا ككرلا ْ

 ا ناكل مدخل اًسونن ل قمت كن اك اهتع داونز هثداع تهز مومو ِتلغلاب ةئيعف |

 ٠ ديس نك 560و تمتص ام نملة تاو ةئينههازماضوتامو داع |
 ْ تاكل عيا محد أو 1 4يبع تغمت در و «كيلل وول ةييِعمنِع عَ ”يِناامْوَصلا ١

 >0 اههبعريضاناف ةضييلاال اج ةلك يداوي رظنعلاَكَك ةنوسرجب هيبرذ تافرعإ |
ْ 

 م

 اذلكايإ وك هب تع سام دهاج ناكر "02من ادح ا يع هله اتقش نائهَرائ كابات

 ٠ . :راطاقلا ترههريللو © هزيإ هتيديع تاكو وسانل ناتضزماوداخا نا

 ظ ىو عرمو !اهتنهسارماثص ٠

 | نا ةجزماك ءاججما» برها اكلم هز يقال تيض ويوفق رك |
 | عَمَداَهر رق اددعازم ا مستو "و هنبلبع دا يمص ن اكاقزو هاله كناإلفذ ا

 ايحوات ةعرلل دشنن قيكتتدم احادي ةارلل 1 حدو ء|يستسالل | ذنبك اكصاطج ناكتللذ

 وماتوا دز ووو وعن داع عمال لادو هنظتلاب يردن كت

 لجو عمو ههدَو هاذ "نيتك ائىاهحوال يّوس عمو اكيحااناف" جوراادتعاشحاو هحولل |

 | لت وريلعما لص هتاف: دكار داف ةارملا عاج جن تحاها جوزلادنع |

 ل لوقثا سو :تلعش خه الور هتف ضن يك سازمزا عم «هنّما لع اص |

 | قاتلبواكو ههارمال خيالورير ازمةتعف فب هلساو :«ميطلاتفخكو ها قف هلاق 1
 | صخغ هلدات نيحاحااو «ًاطحلا صارعإو فرو ارامب بق البا سان اياشينيزم كتبا منق | ا

 | فييلاب ترضو مجول تاظيشنل ام هنداب ذوعا ل افق اهم رش !ىومت و امتع نقب 1

 اق و رح جا وب ارت تي تاعدام
 0 -زيطاها برشا 3 «تدالزكلت :نك عزخلا نت نتَحاهنتحو عوضلا عام
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 | حراوط ظطحتر اند تاق يفك « يتم توزتجي |ي اوعشل نا نيمورملا نيارخحل يداشر
 | تافوال اغني يي 0 ذدازت“تعضا ارو ذك ثِمَوطاناف ماناملا زم
 | تا داتا ددوإل : .داعوسنا مم نبيضالارزذا الذ تيلجا»:مايتنل ادد

 1 نعل مادام نب الا يما خشم ثيزحلا ماعلا اننطيشت هين دافاام ملل لاوزل هنو اونو
 ' ا سب لضالريشل انور لاق داع هبنهحاو] ةرحار صب 1

ج تعب هنااا اروع اتقو :
 ع -

- 

 داك مس 'سالوسد اي كاذّوه

 ْ لادا ومر تلاد كارد: تنس تسل لقبا ىعلاش كلذ

 اد 00 > هدرحأك انج ةنر جو هنزل اكو لشتملا لتس هاروت ندا حد كاملا
 |هاعذاف دقلف عما ن2 يلع غل ناك رت نّعطاخا نا/نفود كلك قديح دس

 1 اني نينينو عبصا كيبل مز فحل العلا نجتيودنلعمذاتظمها لير 2
 | سعهيتعاناك يس :ددد ايت دوج

 0 هجر وهو ةزحلو ةدتدالا محو و هيلع هنا ص هندا لس نو نيثز اولا الحاني

 ْ ير باكلب "علل لوم كاسل |ماتمالا تاكو «تؤروملاو ثراولا نيب هعزاغلا ةؤبتلا |||

 .: هاودزنحال اوان رشه داو هيرخد ع تؤرراؤيال نك سو اماتمظ ع تاّرشنالا |
 دع 2 اهدشرتو احلا يعم هاعلاب انفي ل اكتا الا هنا يعامل ل كال هنا

 ٍٍّف 1ع بو افن هنارتغلا امو نيملاهاّتر هتلدحلاد ا
 | سم [هدَعَو اعف حا سا دازساغلا بويعإ عت ترعب ىف اًحعازم هنن عمت نشك 1

 يسعي مضم هدتاازعت تحي هتششعرافف كلذ 5 دع تكستر مل ض تلد تأ

 هح دروع هدا عينت ل هسا هز وع ع يشن نه ثييرذليف 5 ةماشمرد اكاتنلا اوس نيننكل ضياباو مانا 1

 كنرتلا هعرووا زول لع عير سنن وو عورتا هلحر ثرحف وو هيض خير داود عيت ح صو ١

 جزل عنما ول خرب اهيل زنبق دعت زم هملول زيي بايدحاكنكاا
 | هو رمل نسل ناكو «تل :كهلكر سنمللا ناكولنا دوت هرالازبوشيجد رللازملكايف 0

 لان هنا ظرحاةساتلامّويع ماو تبول ريل ىانل انمارشكأن دامت
 دوال نم ترا ةرَوعطع هجااطاإب د نإ نم لوَعب نيرل | تفمارخا تحعتو :«وبتش

 ع |ةاضين ساخن نيدنب سرا كيلا وجل ف نكلاقاغل تال نب اج 0 ٠ْ

 0 . 3 2300 20 0 فتش بيل أ

0 
 3 | ةيّيط ةلكهلكأوا ةجخاح ارتشفاو ١ اكوا 0 عما

 ا رب اسن/ كلل ذؤهوا ترد هنعؤواوا ادعشه .زكأول اا ططمينطاوا يَ هيلا

 ا اكمنافال علق نافل اى ورحم هلا تبوس زمانه تل انفو قانا عد خلا ح تايزقلا

 .لاطاك!ءونب هزيزحاتلل ةناك١ وسلك هنااتكن 1 تلذ نيإ سييرا زير اب
 ات 3 12 7 ا ذبل وصخ نعمل هتنارضألاي وزنا وايل ايندالازفاعلاو حيطابرسانلا ةشسلا



 جايبه إجمل نان اذه درك ائيذ ابين اكزمل اكن تقن لع جريت ا] ةلكك كل ذوعو ةزناللا ب |

 1 هج دو هلوح مؤ الزب سادلا نمو ركفندعب هل كلذ جت اماو أ
 ديل طع اعاربخالا رخل زعقل هس تاقاقو كن هارت اناقز و «هلركوو هناَغايعتو وم |

 ١ لقونلاند نايارب نسل تاناناووبوا تح علا زا خا ا نظتخاذ كلذؤخماطق |

 ْ ا كارونذ نمشانر اهيطل اييسناك ةدال كارإ ' حلاوه الاشم كفن 3
 | يل ررصلا هنن اخ يزل اى درلا هل انلتم جرتحو لام اي اكون كائن ذ خوب تنفي ْ

 | تلم ةتلغفل :ةكوولو اماح ايا متل تان( ناكاوو جر يهل سس جيو ا

 ابإ تح موو كاين لغو نا لسا ى5تكتدندّصدخ اينما لوب ماو ظعدرَرَح

 2 الا ا د ةزجال سافل اوم حاط كاره اش دات هخاق تنقبل ا

 |ه 0 - تتداحلاتتهسرولو ٠ تابوتدرمكرنطبو كدفنّض كدنةخ انا
 د :توعاخو اعالسا تهم .

 ْ مدعو بلف هزات واني هعوقر ةنيلعّررم الل هذسحم :دكل ا عفرلؤختن وق را فنك

 دينيا بؤيطلل نمسا كتي يذل حاكدن اذ ةنوتلا هددتس مارشا
 ْ زجل

 ْ كدر و اثن نيلي رضا دارعالخ ذرة اضحلا ب واوططل شل حتنو

 | و ويرسل نر دعما وتعتت مري ضيم ةشحب انما لاف لتنو هللعمتداؤتصدس لوسر
 !اسالوسر امك انغَت متوعيعش الويل فا ايان نا ثنا يف هدلوب ناكميطع جسم ءام

 ا | يهادوست هلدانَق هنما,/رنزمندا وزفا هوز لاّنَك هيرسانلا حاصم انزل ج1 تذانا

 0 ا لاى داارو هلدا ةلحَحو سدالوساإل لام امال كلذ تخنا 23 هتيلعهللا

 | رك دونات نوي اك سسانلا كل دك أت اللا ةكدننبال هتخغامل لاق مث :نائرهيسانلا ١
 ملفؤمت لال اقاق هندسي يهتم غ هنوسعاكرادلا كلك لونين هاو هل اخغاوتضالا ١
 | تلو ايم فاح لاق اًيرلانم هيباضنيا ثنا ذدّجنكك : هج نحو هن تا ْ
 ا عحص نلتاثد هاو دنعفلاحاذا ؟ هاصحل زهرحارس وحلا | ا كاباذف نكتحب بروما ااه ١

 ْ ادعي اي مكاو دج هاذا تاندذك اجووعاما ا

 ْ عل رو *ةتشتعزعتلس اذنه احتاال اتنلا ناف عرباتبل انامل ةتعلخ هيلع 1
 | ياهل اب اًشلاَم جاو اق هتلا نارا هنو كادلد سبل امين هلعما ىلا تا

 ْ :ةهشونزجتو فرو اياشلا جاخْجيِف ةةوصمل تتب) بانني كدي نا افلا قد فد

 | يجايرعز ةكعز عيط اؤنالإإلا قلالي زكا انزلا هن عقؤايمزفال ودنا متو |
 لعبا فلا يوك كذا ناك دايخ كبار اي هيلع ١ ات تدادعون عمتك نا ا

 ظ كان نوم اوحاتخل المني معؤفد باكا هي وقو ةذاكرس اذلا
 ظ ءاَلقامِدِع عن واَعَم ةزدعاا لى انعوزلا نودي ةنرشتبو ةانزلا ةنوطعف همام |
 وملامح جما و كل ذد زينا عمطلاا عالولاب ةرزحلا لك انم عامطلا 5 ع ال عرإشلانال |

 ظ 1 , هيلاخت هساطظتحترمالا ارنم صاخب داكبالاف سول تاون الخ هنَع
 اهةراش ات انمناكو نمو دخن ناكل ارت سلوي داتعنهاباخ نادنعضا وص هسا

 . >2 كمج م 2

 ناكد

 || اة ادهو اراد د هندرتمو ةنرورصكت شي غرتمب وح هلع ضباب هيج
 ||| هيلعضاطس ةنالاخإؤ اور ظدّمفماولَو ةنجرشلا يلع ةزيتعلاو ةزولل لها امتسالا هيا |

1 
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 دع اونذاكو حولا هسانيل ناكو انحوي دمسا ناكو هد لا جرو 20! عب ةفاعتا ل جذاكا

 رضرؤلا هننيعزونم عطب ةداحلا ةنئكوم اضتلا جت ايلا ولك لا ْ

 || مايرد تلمع كاف اهنراتحن * ةنراج هيلا تان تاررتحلازم هس تاك

 زان يهيار داطم حراما هنلخدا كيو ام تااّقتو واط رهوج هي 3 امميواتلا]عانيواع ا

 | ناتحلالجازم ةباش هيلا انرملخلا خلت تح دينو نهباجبلا اولا الص الكزس متم
 أ تال ةحاتت قف بوكسمام هناكرئبذ اتملعو روجلاب دشمر وتم تلاج ْ
 | اعرب فض ااقا 0 ىرزم امله تمل زاعنال ١

 ل ١

 اك يع ١ | سات ميسا ل

 اًمِاعوْدْمَت دففاو ناكل هلك انك تلاّنرهاو موا هذ ِةَولَعها ذاق داخل هنهلح ا َدالعم ١

 رب كاما ربيطلاب (عذم الررشم ل تتمنؤ )كغ لف ) تن غاوخ ماج ئئتئا اضفنا ْ

 |١ نيوضرفلا ناافاق حا اسجرتفن داما انه داق رجلا ,ةموارالف هيي تغسنَب ناك

 لاف كننيؤلاال امريالدل اان ءاوملا >اعاز ذ نيام هواعزاكو للا ارهزؤف ٍ

 |١ لاق : لاقت هللا ةزد نفيا يمد اويل ا هكتم اف ىربعرسح نائل ناَمت سارماف ةدتم |

 الط معو درجت ذنبا كرمت تالا 0 عيوفلا دايخ ىناَعَت ا
 اا |

 ارت او *نيتبسحخ نينبسحل از ةنوك<ا ناتتيلظ 3 اختل مالا يسع ٠

 . 4 مولا ب انفال مبيعا فم جيس ١

 | تعو هرادؤ رج ل د هدام ايد 50 تاجات لا ننور نع ةراطزمغ ١

 ا نايإل نبع لاذ نمد مرتع عتدزعااض باوثن وفواب انفع فرخ هورحا طلال هناا | 0

 ا

١ 

١ 

 ه>

 | نطنزت ديت هواما ترطانم انام مدجو داو لح نطل رادائلك اًننرلادح ديول |
 | امتنان نادحإ عاد داَق هترصحق هاصعد ددر ناخرعت قرع مو اصلع ١ ا

 اتم انيركيفر كي طرا هتسلاق د اخكاف عتاد هدانمال ادم !انيدلا هي ها

 ملال نو لِدفلا فلا ايزو وتلا نييحاانز ترد ةىنملا ةلعذرخ طولورطلا 0

 -جورمعم 5 *«تيحي ظن ندوب هندا هاعر سلوم دعه تعتد متهنأ

 مي .«موضللاو ةينشللة يلد را ]ظنل الوضع زع هذرط طعم جلل رجب" ١
 | ل نمو وعلل ءاوتسل ظنا هيمن وتنعم يب هنادعر نراهن
 1 عرتشتنعل كح دافو «"ناكيملاخت هندادتعَّوهرسيلف كلك عسانا اسك

 ا هعزا ع ِباشرانل ذرر ظنت ضبط فاح ومو هنح نيش كلوا

 | اتملتلا نمو ةظن لوفي ل ياز ةلطل نم إيل رخام نزلات ا
 ادكجل اظن »انا هيِلعنامِظنعقَدَو زحل انلمال ايبا تاظنولو كيعاَ

ْ 
5 

 105 5: تك تح

 0 ا ا ا ا

 لدتعاتلت ةرج/ازوالانع تمهل كوسم اَككرْؤملا ناكو م غاخلاح اخت مننا يلتف هرم

 هوس وداعا اخاف اصب ايان ناكذلا ملثم هئيلعد وعش قمل و 39

 احتدام ةزختساو مزدالف هك نياكرس ع : هدا فرت كال ذ دهرخ 0

 | ةردّص ثنخا] تروا ذا ارامل ومينا هجر نيلالضضا لتعم * هد دحوسر « هنِشو هنيزد



 اروذ بيدانلا تخجل م اكلك اروع نيد لع جدار رصْوتعا اذا اكن هسا ناقَكْن ذود ْ

 نعت داكبال قضت رإلاولائرتال !ل وزع هتلا ةيإعر نيعزم هطوسيو هطوقسزم نحن ا
 داو ينال نضال انمدِنجبب ١ كا هتعاذ اًكنايزيرم املا )لزاتاو نعد ط هلو ل ا
 5 هربوافت هسا" اغد ٠ ياكم
 هاوي اكو منا اك اهي عسا درك دعا 2 اًموداطانسارؤز عمتن إيفا طعينتغا

 ما امر ركتن ”ىباتل اهراغاو هه رظنسن نا ترم ١م .ربغل اهن نودع 1

 نالرهو هثيبرشلا اًيزديلا جب بولا لاهتنازاف ناغزلنعو تود فنعو هب ||

 ممَدْفاَموب لا هجر نيل | تضاؤلا تاكو عونا رككبإ تكي افاقسدشيإت سوح |

 | ةلكل احا, نئتكضو ناحبل تدارك انانيس اف ةةيقولكمل تاطوت# |
 ايدرزغا لوب ةرمدتستد 0# يلون ان منوككال نوشخاو تنين نادججالا |

 !ههركينر رولا هب عمت داسلظي ساس اك هللاواخا هاج اب تاتا هاك

 نمر ىرجن كلر“ «نعّرْش خطا ال اقبح امج ملعون لل عوإ م

 رح وريال كلذ ريو مهلا مي هناك + داَبعدلزتا يزلاوصولاعتهنلااخاك هيعِلاع ْ

 58 0 انعير جام و نوطانإل نك كلذإلا ةزورض منع داذاارسسالا كولا نو د وس حلا 1 تنل مدكو ريمالاتللآ ماتلمزم هلك هيع عن امظتعانمَو هيبمال اتا ةريصرو واع هتلا |

 وم ادعي رّبسو لدحر جل ادتسَو يرضلا نحال |
 رخال تبيع تراسل ةنماولكا تعلا 0 ذاك كد

١ 

 ظ واونبع اداب هتاف نضال نلع لو بذوق تف 57 2

 ] راع ساريا اف ماكل اًورظنلا يلف اكل دكر يعزل ذل عزعد انضم ةيبال مالو

 ظ | ميا اللونين اخ هها داغر قا وسما امها ١راكدرتسناكو يدالا ءوسةياع ةحرارق |
 | ملة ود الولف هيراقلمما عج نال ههواماولشو ١ هته ١١و لن نادكإب ْ
 | عتطوز» تالف نب كتيدتع مضي اقواس تبا ءوسشلث ناف | |

 | زظاكيونحلا, ننقل اكول تان نقلاذ رمكف كال دةَر ذا هنا هالك م اينيشن

 ا يولع جملا فق نطل ٍيجالمل هل تلطن يبان عتنفب الا ندور نازالا|

 الزلل تاتشبزم عضداو مامإل ازهمارحالا“ نك ناذالاو تير نازتلا ظ
 اداب نفل ءانلا هنافوخللا جالكلاو همتنملاو ٌبْدَكْلاَو : تاتاملاو ةيجلاو مالا |

 | لاك ناسا قسذ او نارشخناف كينميال ف كاناسلق ثاعنتل اجناسام خا ظ
 ينالوضوت ةزح جاك منتسلال ونت حلا ةرسم تصد نوم يلع خش اف كلذ مه وت

 انظار سريلو ف هتك تعرضا ذنجاجيإا كلذ هيا را او راك ْ

 0 ع درم :تملافت مهاؤماضو 5

 ١ تن توو ما و منمل اظل ماكو وش ضرغرب ا اًرمالازهدحإب عازضح تعجن ةذش |

 ْ) داو روع الكت سبادن نمار ؤاذ* تح دعت |

 الف اوال لقيا تلح نضاؤب هضل تاو ناظم ١
 | دام اانهلزتن :4تاناللاف: 1 «لطلا ةنعوقولاهل نينار هئيلعر زق ناى ىاركتم هيلع



 .[ ضلع اونو ماع هلاولك نان ازال اسالخ ؟وطلا احن نا كيا لوب هنا هع او الع
 واط يرؤلان اينما اضن سلا ناكنت هيبامتلا اوا هتلونلإيص اعلانه علف توزن |

 لضخ مه عاننجلالالا ةنورتض تصد نا م اً سا لعلؤخياان كلذ لال نذر ذؤيب |
 موبل امعيلع خرب نمعرج َفتاذَعو "هورجر و موتور مجوصنح ل يطازم :ل نحن حانت دجال ْ
 الاطوال عننا انجل احلة كش تلد دبع اماشم منفالت لاق

 مالت ال افافاد افلا راتب هنيدع حبب هرشواط هنن ع ل >دالن +: وخ لكي طله
 | ماشه يطضف هز اجبرتلو طا تيا ةنيشاحب هيا مخي كلاعب ماها يلع ا

 2 اثمدانفنلٍجَوزعساررحو كلا ى مولا اتربولالاَعق حن مح كلن ||
 ْ شيع هيعاعب هينا كيل تف لات تتْيَكَصاَِو لنمبكَصا اعلا ْ

 | تيحو دبع اكنينم نينمولاربماإبكيلع هل تلالاعنةت يشل تشن 23 قبت نبك |
 || لكلل :لتتافاق تاما ترك تن ماظنم تلاحم نسوا لاف ع عمك ووسابأ
 ا كري]يتنفن مدغااو «دع بصب الو ئنف اهيالاو < هج ةنيلاعن هند اهدي نيب تارمرستو وب ا

 ُ مر مزع مج لنبات لرعزمالا كوالا ربإ تين نع بلا ظن نب ابعت عمو ان

 1ْ عار ماب نودمار نيس الكرتيإف تايلع تلصنيجن تورم هئانات
 ظ نك ويصح يوصل هيدا

 0 تلح ماو هوسيعإ عراب دوادإب داك ههبايحا هوك ةدغ هيام انهايمصائدانر ْ

 ١ لفعل وست تلاظفات ناطع تت اف الفعل اراثخل هقلّحت امان كينج ١
 ١١ اناضم توهانن تلال نه ريكش ون تطعن ات نياك دا كر دمالا ١
 ْ يعرفن ن تك تان "معلا هينابهلل نانئبسا فد هنعزو رسواظج خو هزعرلا |

 | قنا ثلاشتل باَيلاف مناغن فو معصب نال او مهلعلخداف كل دي ارسنال اه اطنخ ا
 ١ تار هل عواطم ايلا هلوزتإف قت د ندي يوسر هلاَسرا دجال ادع ءاشايلإ لل خدارإ ١

 ا فان طمم عمل ف د كلذ يلاوم هلوذانم هتضمتخأو هفلكلاقاهل ييولط ١

 ا | يبس يركز جدا لجل تراقةي دائذ لع مزعذادببإ | ا
 ءيسمسس معا 000

 ْ عشر ةمادصخالا م١ دانفنلعا ةزش حم هللا ونهاركرميل ضاعت «ةتيلانا ١
 ْ 1 تِتنَرَّو زئطانفملا تن سدا تورش هنيلع يرط اخي ةضيات لد اًورصمل فا ع

 | حش نال فرم انهو 'قراعنج هنوكل هييلال ما و ادار صم زنا هحرخا حا عرلل
 أ دل ذل لمان ن تحال هدرا هل امن لج هنع بيرج مصعب كمل يافا نمد

 تنومه امر سرد * امر ا ٍطعن اًمّرررصم بيبان نم هدعي هدوفحاا هذ تعقَو ْ

 ينو يواظنل بتفااعصدا ٠ مأ
 | كسار جاْؤلا ةمؤمزلل ةئاعلا تاراّمازم ايش هيلع ان هتان نحاتطان ةمزلا

 | :نالغ تاخزرناكنا ذأ - 6 لكمشا |
 | نيعناكناو رجبرشلا نتج هرتريو هلرفتعي ناقد هللا تلاَسّو اليشم يعتز الا
 لت "وهني عندا شم ع مدان هبريخاؤلا ةغاتلا تتامالَعن الع هنع تعكس إيستسم

 | فدل نيوز زهاعاهنوؤلو كوه اهل ةموهتمانيكتتشللا

 ْ ا



 مايلاع

 | هنعمل كرهت هما تلعنا نان اك هلا اي دس سرب ائعنحلاو ا

 ١ ناياترتحا 00 ه«تعمشاىد,/ باطن زبرمتملا تالذي تا ْ

 | لجعل كنمناط فن نزعل قاض! ةساَج ايان رمز سيعابيبمو طع ١
 ١ هكا: 31 لا نا !كع هاجم طابت اي لاقت هتهاىلا ايل الا : كنا تهتح ْ

  170٠53هسرولو 500 ٌْ
 رب وكاله 4 قبل د هريصمز املا

 ْ : ا 1 مدو اعن هند امرها اهو

 | وحن نرخ ظفن شك 7 1 ١
 ٠ ا قدصاع ةيوعا مو ءزخو> هنيه عاذ ةرمذاتدازعك رو «ىعبكع نهي عفا محاتلا

 ْ نائم جزع دع اننبانف يول اخرتعن نم انوخوخ كتل نان هت هيلع تشاو 7
| 
 ا ا
 ا

 | يجتسناكو ءهلجاؤ تشو :وارتخ قع هندا هانى نئيعع نييحانل نمر لوط هب تزئظو لاه
 | ممل هان مطنش كل حتاشلا ةهاكرهظت نا دل[! لْوْعَب هتعمن انج يلوننملا اعيانإ |
 | تضاف ميووش اهو ةفدصو ليصركحَو خصم حَمَبَو ءناطدجوبمت مضاتفاإي |

 ٠ انامل عااناو دامك تاهل ذا لو مانيلا كادت ا كروعزدنت عزك ا

 ىكصولوفي 5 ةناخنالا كلا ءمهعهنيتخياف زبجزم هه ةهتس انتل وهو |

 طلو اهبل يق ىساخل ا هييخا ةنيئريا نوما هل ةارم نموا ملتستَو يلع مندا |

 تير هيلع وطلبت بوبي كلث ير تاير نول هو“ <وو هديت ْ

 5 ني )ع هكدا هيوم زمانشمو ا

 | يم هاوسر ولاَ هللا انضةرييلو»ةّضلةرغولو اتلاف وقمنا ا|يعميدالا ظ

 تويز يسم اطلايصاف دوا نيدعتلا نك دال بارق اموغتسا كك :ةعا وضرر عزب ازع مهانزع |
 ْ د00 دا ا ا
 ٍْ : 1 ه<والةريزلا بن منانالاق هتداهحت ٌتناَنّسمل اًكلذن هيد ىزاو هيجان 0
 ا هلؤزنإل اقبل لطب عدول يِئلاضؤَمكسا مالتلاعأ ةالفاهيلع# يزال ٠
 | طتض ضوصنزم نإط يلع ةيل ا قرع قولا تنل د20 اكد اهنا كهل نراك | امهامتلازم

١ 

 اوشا“ اتشلاباسّسلاو هلاكلاب0اج) امد ”ةرنسااا لا برت ل يرلاف لاتقحلا هع تنو ْ

 | مريسعتبك رمد عزك ماي صرخؤب مص ةهيلا قمل وا ”مهجسا نمرة جا
 ا ور ىادنع هنسط ف كتم نو "جرت دام فورعللا كنتو
 || اوهزحزو ةطحاصللا ا وضطم م "تارانالاولوطو اطبع اَد اقيقرطلا ذاك 'هاكرلاد |
 1 6 ماكرالا تملغفد انتداب ب نيرا ااوعإو «ومللااوخشاو ء(تيلااىردشسو د ٌْ

 ف همر هزم هيلا ماّضَق هتشيت مايا جرحووارعوجلار انسي ءايرلا ل65

 ُ نيج اتت يارا حلا تناك 0
 تكالو كلام امال لا»مياتفان نرش وضل م !تغلانمربت مرتي نبل حيل ١ ماتذ

 | عنلادلذنااهيّو داك هارباخلا اهيلاغم تن بيبععْريإلء طناف كنق نما

 | ةلكذ تغقدامرل تواتخ اشاعات اواو تيلكتل تيلكتل اعواد ضيع ول ليش جاو ني تو

 ”ههايإل ةاعدلاك ورااباماو عت تالاف



 ١ وا و اعلا جياشلا هيلع زعل لاا غن هناا ءاه ءامهدحلاوا هير تروق هنو نمشي ان

 ا (نضان اذ كبر اويطر ٍبلطاف هتيم جار ىلاهتستحا هنبلع ترفع نَسَو هبلع تنقع هن :داارؤعزمناف |

 ٠ ةدايعمما ارا ٌرْسالا مابين هيزماعام كاياوبال ماد ىم'كنلخا ارانب كرابااتاف |

 1 ا دعا هثداتب . نات ؤد هولالا انما دام ناطتشللا ىلئنال تيا ايل ؤنمب هاياى دان ن يح |

 ٍ دا باف اهعساب دعب لذ ايكرك ركتعرملا كبَر ناجي 003 دلاتلا+نيعفسي كلذ

 كمانف اممم انجنب نيك هلا عزا تح هاب ئعذ ملتلاَد الضلا هيلع |

 ْ اماقن:لئاو نخل مهدخا ذاك امرددزت كوبا هرج يوتا بوم هداج 0

 ْ سو هيلع المد تتيتدلا هنا طعم و و هلع هسا صرت كدشا نيله لااوؤجالد | |

 ا كم وصوم كناوتص صا اوختزبال لاقو انجن كد ععب اعيك كبل نورا اكداواغلال هان وع ن١

 ْ م. /مال ني ل ضاوبا لو هنيلع ندا طوخ اذ خال ابا ضي يي لول هلا خالؤونلا
 | عاطإ انتقلوا عطيزم اوفو هللا ٍنوعبايبإم تانوجي اس نيذل' نايل اكندلوذو هته غلا كدعاو ١

 ْ اناث ىلإ ولان حفع واللا حو يظل ان! متم دال الرع اكنيزلإبا عم بدال اكلنا

 ٍ اعكرتشناكو «3ٌثموللا نيونإلا تنك نيزاكلا دودإ ماربحاي هيت هليلخ رمال اق هللاناكا 0

 | ال زارا كفذام ماينلرؤقتو املك مسنلانا كييع دائره هزم كيب شا هومز ١
 0 انجةنحي انناسرمإ هم عضرخنا امهنحيمو امع :وصقوت كنؤص مز الام ماماوننت | ْ

 1 زي ةيافطال نةزطلا ع لاشتاو اعرذبم عمدت ضيا ةطراع

6 

 ١ تودغل يا زنا كستف طعام: كالي امعم تاكااذا ماعطل ُيِشاطاياامنيششن الو ْ

 ١ امال حج هل اق اك تاحا مارب نمنرالاول ١ضرعةمل اخ ام رباَس ةحِماَع افا عزشلإ ىطباض ١

 دليلا حارسا .٠ « م * تر يملاجلا ترشرولو |

 البلاط عرصلا فكل تاو نالا هيلو هيل اعلا كنان طعن الو زع هيا وثس مَع ْ

 000 ام ايمالا ذرهادلادخا باو هنملع هلدإ اخ لوقو ظنا تالذيتؤرفمالبلاناف

 ةرشكم كلم بانل لمداخ نوكوزا تلطنمتلزللا ل اذان لارثم نكن تيلظزمز !كخالو
 اان جراب و ءاكدوج لانكم ةكئ تاو ميغا خوك تعبت ةايلا ْ

 | كاتنفزامزط وألا هيئط يدش زج ءالامالُد ث اداوال الفا هلر زجر م ار عْقاصنا

 هلا شا الو ةهيوابتلا“كوراجلا قدا كغ و كوىتحةتيالا يل اجلا اب 17 ١

 ] اًماديباحلاهت و كاد ايت هنداعكوإن هالات هغام دولار اعنا لسد رشنلاب حلالا هيييعإركز ا

ِ 

 ١

ْ 
لقفإ ءا

كتتا
 
افندشا

 
بس

 ع
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 اوال

 ا
 ا
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 نم نا تلعاما ينلاب ملغ لزيز ديوسما سما هَ ١
 ْ | «رسو اضبالاتن هللاعكماو هرااا دزمكرما نوحنال هسا ف 0 هكتشلا نيلرؤبضلا ياسا |

 ض0 هلا و سها هنيلع تعط ئشلك كانوعرو نا تاو ومإك مااتماو هزل هالاّصلا هلع

 دعم وةنرتسم اف يرض يؤ دوا يناكيان كرك ترك تكيس اوف لخاتم لص 0 ْ
 معز كلطْنمُو ن نئنالاب ل مقئداخلات يركصلاب نومة نا يلدا 6 ْ

 07 هةنرضحإياَقنا قحلا ميقا تطالب 8 كله نل يناقذ هللا ةيالورط تت اذلع

 ١ | دو ' ةلسوانضعطكر دانيال نمإت مهم تقانإاف ىلاعتو هناك سمل ابتحال اد5تبلاي نؤدادزنال [|

 تبشاموتستلللا دهم كر ارنا دانت دامو رزين اهرامات هناناَذو[ ١
 ل د فعل



 ل را اةربعام هثلالعت هترع ص تح دايما جرطرفطا نازطل ولف 1

 | رسالات ل اًضتد هاك هتفرعت ار ةلانألا تتيلط ام نبجنال !بئاراتد ديوسجاا ايا ْ

 | ةهعداتسال ا 6ااتعدالاةندعبلعولطا رعب لامك ل ْ

 | لكاوعتم ةنهالا هنهايلو اة ف رتب ايلوانَتيف١ ادنه هوك اوفر ميمو الاوبتلاقبت ْ
 | ةادحاضادزتجامللا هاد حج ويب اص هنعمشايطرماؤلل عودتي عكسزوو همم ْ ١
 |ملت هيلع ال تكرم كين الربع هيعّوشلا تاؤماملاز ههبكئلكاي لئن شاد لطف |
 1 ا داومتو تاَويلاَقَ هتداوصاكمزع حدا 0 9 دراج ماّيصولئيللا مانتوم | ْ

 انوتكمؤاح حافلا شمّيطعن نعت لاقت هنه'نيفزلل الط زملا مناف لقا ْ
 ْ نانو هتاتشك هتف تقول هاري هلع ناوا هدا هيحوزر لا ةلاتم نط ُ

 ة/ضح ل هازم توكل كلذ ايات موق خبر ةطسرزرشوإ هواقمل و ليزمماكملا |
 ار دي -- ير جاتلاو :كاضااويِلعوسؤمناىودد عن اناظلشلا |

 قا ذا هيلا قاتل لا دلراع وباخنل دا هتضفت خلص لعل هيلا دهرملا دوج ا
 الضوذاااَمَو 5 غوامل املا هرعت وما اان ميرال نايل من دعفم |

 | 000 وسوم نو واكئقلجي موا مؤ تلت هوك 2 هنانّيعاَلاّنَمَم هن ْ

 هءتاوع اوعوم خت كالا هدر كؤمب وسوم كك ناك هتناواعت ند وكون "ديل اهضغا براي ٠

 ' دياتك تباتلو داش انكحجا دابر تلات تالاذاخ |
 | هلكت كنار هابلاالا 0اخالوهو لبا هدئينل اسيا نعل وهاتكع أ
 ا . هنن ملاحأت تَردهسرّيطلو ه : دوما ايدل

 ١ بتر هنلاغتسامتخاامو
 ١ ناالع هخ عن وزن كل ذيو نحلل مَوَْاَ ظنعملاو ماكل ازم هنح ل اين | 1

 1 يك ّى « اتنين تلا وسر عزخت ثلاث اعين اور: ”تياعرعو ع َضااَنَس ١

 ١ انهتوإتو نيعش الصنم وتراه زحف راجت اهتاقدقكر انة باعة زنك
 0 لهازع رب دس هتدامخ لدا حا عيناعإلاق م :كعلعاصْضَوَو

 ودعا وعنش ناك ابا |نؤمي شا عب ماو عي رتسن اكو مب عسب تس ْ

 اميلاسن لا حر واول نبع ايرت ددسلاقو «)جّورعضا ةؤعتل اراثينحا همنا )باكرا يعدم | ا

 | ةةتيف مل عكر دز ذقن ذو هضاب اارؤتلا |
 ١١ مظله ماعلا رخام ا :اموقسدنعمدماطتنب امال ششلاو عمطتتل اهدي كد ١
 ١١ ىلوا اذزلخم دونر ةيازخا هوان تلكونال صرنل ذاراغال ضعي لف متل طش تمداةقل | ا
 ا يم داعم يو دا هيض تير هدا هذاك ْ
 ا | داو ةكتاو بلس تساف هب تقلد عة ناظفادتع هز لات رمال تير | ا

 رض اكو معادشاب ج درلل انش برا هنَور د : نعماوطلاج حودَو -9 مرورا نأ ا

 052 ماودندرا نارك دز مساوقالمامط تاكااذال وم هللادع/صاوملادع ٠

 داعي داش اج ادا هللا هالاثبا ااهدلعب ممم ادهن نعي لكزمنان |

 / انراالماجزمالثا) اج اذالد انماط تال وعزت هيعياف هائل يفضلن للا ةوحلا ْ

 | نئللنافدؤحلا دروغلو الاف ثلكأ اذاواركن دلانود دنؤترباننعالصجنمالؤ | /

0 
 ا



 |ناف اذ الفنا ذ كري لكانال اىجذزطاف ذ نذانتناوأا لاب عداق كا اري تاتغا ذاق حاصلا 220

 اده لإعل الءاكاكل الا كيبامنذاخهناف يب ماحامل زم عينضنال نئطابخلاةةنصز«كلذ |١

 | مازولو نوما هده اّقت نافرصطغس املكازمزارزلل درو هاف « هلكت رسام طنقشاتإلاو دانو

 أ برمترئلاو هباّدالا هزهمزج١!(لعافئرنا هتنتلاه حارا واوا وو هَونعت صويلاَو
 , ع هس اهن  داؤماتعر ناملاخلا
 005- امل جحاكل ٍتاَيللَكَفدْدَو 5 كرصع هزم سدر عة هات“ نع ازاجا 0

 | هرؤما هن الثنم هجري عتجلاذا ايلا غولخيإل نيالا غناف ين هعانتجارزع تأ جلا نم
 ١ فلل ضضتت هرنَعنرض هزخش اع اة جنات او *تنبف هه س انو هزمت نا اها

 0 انها نقلل هنهؤلاتمنقنتو جانتجالاف ةنياخ دا همرعال 3 دانت ع نمر ن ريفي ناااو ١
 ْ اال تل رش نم رك نا ناتشالان دل يشار اضد ملال يع ةعولاب نا نلنالا ومب قاخلا ١

 ا و هللا تاقواق اف يني سيرو: ماناخال ذب خذت زماضاو تاتف
 | ارمهان نبب.كنلاماخناكدا هنحب هنح نتا زواختذد اباتلادرتعمت ترو ”زل تل ذ ناكنا

 | دل نمو سو اثم تنازع قاروو شاتلاوانهلام حجلاّصةراَما هنينحررجاا ا

 | كادي: فئعرت اتنازعابت ل نا انصن نيد ب تلا "زعم وبلك هرم ٍنيدبإ نخل دخن

 ْ ١ هتسكو ةزياوياذ رش اهنيضر كيا ظعابوا تالة كل هشتندر ذال نم كيِبَعههااض

 | انّه باكا >اارظنفاف هل كاداتكا رحل اف ىسفرارلا ناو كنف شلاذا هناف
 و رسما د سم
 ظ للعدو فتان ا ميتشاسعو ١>

 ْ | دان سموخ دو تناله ارمرشعوذلالا ةجالل نيكداببلل تاذشلانعصنت ةدر |

 | ل تخالاناق ينارمشل ام امكلادبع يشم اروزت ايا افف ميبالا نعؤر شمالا كيذا
 | نّسَحلالَو مخماهوجورؤل اهضازرالا هوتي غو ع ئكرلاداف «نيتعانيكرصمؤارخا

 هلم بلاطو! ن اليعماسال همام يبارؤ لاقت امثال امعوجت ذاك هزار نشتتلاحل ةايات
 طماع ًافداّصلار فسح هزت املا مت '؛تيرياحا ندددلا وبل نيو وول ْ

 فياودر ناّمزلارحا تهاظل اكرتول دكت اهكتلا نسخ ةوند ارح مي راى سوم

 ْ اعز ةءارورسإتو هنيلع فروا ةنود دي تررس اخ نا نيم هع
 هه«

 0 0 اق هييبلاتاعيرنو يدين ف لع تودحإو يوحي تيدا هان ةمناف ةنعقاولا
 يبس مشل عجم شرما ةزم ناك حتت هني ع إيدج نقد اهي 0

 8 «- زيلاحلا ترشرملاذ * لاكن هللا اثينا بوكماخ جبال قالاطالا ل |

 3 طع تيلاغهننانم (نعو .

 | تدز :كاضاالاممال قت داز الكت تاكذ 0 ملاثجلإف هولا: ايبا شبح

 ْ نديم منان نمزيبت اكل ان تاني تضم لاعال |نم تضنف الكو اهني هن
 | هنفونمالع كك مترو مظل نالت امندلا ةنكؤم حايل رزحتل ذو |

 ظ علما[ ايلا نمي اكول نال هفاسشللا تتاكاملاو هلانتاحما اضل اناف م.لعرتصإو 0

 هرب تك زملظو هّيعوشلا تحليلا هيعيبطلا هدر م جوخ خر نفل ةزهاجمب ارم
 طاريه اشررؤل هتحيبطلا بطلا نال -انضاو كل ذزع جرت وحد نه نما

0 



 ا
 َن

 0 0 0 ا

 21 ا ع ل ا ل و دكر ا ل

 د هام م ا اك ا 2522م 7175 152---

 اد بجروت و بنوا اناماو داوم 'ةط يد رماع يرعب

 ا ”دمغإل لعل تلد داكن ا امبال هراهزج ةناف لِئلم ليصلك ةتيعيل اطَنمُو ذ ذعدلي |[

 | راه دشدح اطرد اكل 5 حانجار هدب الع تبتتل اك ةكيرشم ماكانش |
 | ضعت ”ناؤخإ دو هئلخل لاكن هننا انما |ليحلاناف هذ داه وطال اثرحارلا يما ظ

 - نيلوانار جل اهيع جنا !رثمالاا ةضمل ا غت هندا هع عويس انيرلا] كا شم 3 |

 جزاذاف هلجازهالا 5-9-5 0 ةدوريتاا بجيل و غالاقن قلو 2ايام

 3 هن ذة :ماَاَمَو هننضل زوز هادنف هيببفلا هيا قبصرم هّيعرشلا نا اضمو اصلا |

 لاحت همها دحر اول دع ٍدعمرتصلاو انهزمو *هةننع ازعل ةننشمر يلاَخَت هازعب اج دع 2
 تما ظف كين ام يتلا 55 ايزل ارض زم زكا كيبدع اًضبرتعن اذ انسخ زارا ١و كابا

 و و هدوخ نمي عننا تش عساف يلق قاب ضار الا تايلذ انتي ناو
 دمواعلا ةتلاإم 1 قيمنا هع نيالا خا ناكم حزمة ناطتيشلا هي

 | -5121هيلعمدالاس متعلق لئاَسقملا هنن افو هببلط ةكملا وخدم عنم هلع
 4 جاهلا كمكد كنا كيلفا ع ءونخلا قال تااّنعَف لج ادا يوخ

 ا انفال مط كيذا الثنم كلذ أم اهل ا جنسيد تمض تناله
 حث اشدالا حشد "داطيت لامن اسم تيل لن و رنا كينعت ا

 أ درت كذا لاا لانا كغ انمال ا هن خفي الكب صنم
 ملاكا ترهس لاف . « هتلتضو هنقتسارتع الكا اذاورصنَو فردا
 م ىلاعتةيناوتفنا امو 0 :

 ْ بلا هيرماتا ةناهاومْةَتْؤدَوَ 0

 ا لطفا 'تركف هنن عملا هدال هبحال تنباع هنا نافرس اتلامفتنل هىئس'

 دج | دائم عزم ايصال نك ةضلخمبل تاحشلا "هم ردو نا هىفان نازي رهو

 ناغأ | انو تاكطاتفنت ةنم كلم د زن ظن غ زمنا ارسال ع لاغلاناف كلذ
 هتلا اعز يلا جات جلا دتسن روي دادس روكا صو

 دعوه تقيزكوعو املاع ثيخ نا زمهداريخ «٠تتدزعوترال الا هاجمت نال ل ا
 حب ناجبري هاف هتننالا نكوليالف فقرحلا تحملي هنا هعدرتا ا عيدتب

 ذاكو ةرئاروكزم] غل )تع ضطننبال م م هرتصيب هبحاص

 ه7

 ةلديجاقباهلان جربو طم مو باتل ةزعاالف ةنع هميِنابوَمَو هيِلعتجب
 |هْلَيَو املا هءيورّزن لعد صد جول معمر اال اباّيذلا حنلذت رضاك اني
 ْ بادو ءانيبع نحو )لانس ار خرشمال اهنيت ابني باتل اراظف هاك باب تلا لكنت

 « لاى ات سرد : «دجاّصال ماكل عنتلاثمانمف هتنتؤتناف هسارز

 . 3 ند رع هكر احن هارد سهو :

 00 ذاف ارا يجهز إب نلمح اكسو دديقر علاق تلاطم مدع |

 درو انا يتدخل ؤ اند هرب ل ويشو ةوتلا ع وبسم جاع هيكملا

 | ديردالا د تلطف ب سنو نم هكيبعرف التو هنيلع دبات نار خب
 | زيها غن هللا ةثاغان مهو اذن تقلثخ ان تالؤؤ اكيعاا زن يس

 اب هه.
 سلا شا



 ا ,”سم 7
 | نارماع تيارا نكمل لاّصف انمعمغلا تن هس انييؤ ههنعض اوت د ند زرطل تاراذكلا

 | زون نسل يزال تادانكل لاف هنعؤتلاساغدتل اسف ةزكبس هرب عمو كيش ١
 ةتاد وق هالعتنسا معن :انهوي اند لافت هنعزنالات اكدت تنم ةزعس بؤ ىرعخللا ْ
 | قلو ناس لاَمَن هتدالكذ انا نال ٍتحاؤاخانرما ياهو د هكزتشوتلاب انك انااا

 | ميد ايه زيك راعنم انه ارصعملا من5 نؤدب اذا هوازن عينا حم قير
 | تةدسجلاذ كشالب عاضالا دفع 0 ا ْ
 ب لعرب قنا 0 ىذاخا |

0 8 
 اها عرتطال ارضخ هذاك سوط مت 20000 مدلك تمور ١

 ( 55 بيز ىبلكم انبي تلال هدا حا شعيذللاتاذ سم
 ١ | ل لاقت ها عّمابدا انه ابيع جالو واتش ادب ص

 ارك تا تنال ايران هاو دهشتداشدالا كرا يو :نعلاكا
 ا ةزردانم اندائؤفان كت هدوم رمانف ندب داشيرالاو نطل 4 دن نذاجلا فخ ضار
 تبذل خش .هيشنال ْنْوفا خرولاف نطايلا تحرم انما ة رهاظلا كلا تجينا ا

 رو هاوس ل رقاق اًصْؤن نبا هدعمنداوءد غزا هاد عفا نعات خلو ١
 ١ هج و وتنزل | اهتمتتع حق اًيلاقررهلاَقر هوب اب ةعضَرم 3
 ١ الحواف توارد ار ياعلاو ماو فاد هور ضاع

 لل ةودنع نا ضوس) دععجج ادععد. توم ق.م بتصلاَو كتل بطلاب قبل ضياع ١

 . ! «٠ تزيل حاج تزرهدرلات 7 نب اًمدتكل

 0 .تيوع همماغ ها متها|تسوو 0.
 | حارب اصلا دعؤافابإطخضرال اله كك نم كو وياك د بتحين 2: نعهنلاةيوظ 0
 1 اقناكزفو زنا غاماددا هيلع هنن صرعة نت كك تفنال از مونشو دج دي دْيسِنايزعمل ْ

 اخ مهانا جنم الطفنم هت نمملخب اماعلانم 0 ْ

 اعد دتاكاحا تونا يؤم بلاى هنا مكس زعل ففرجو نيب .انامتادنيبالا مك ا

 ظ هاعدزيج هياعاف نتجت ميلا غن ان هاو هندا هكا يلب اهو نبع قالا رش ْ
 | نماؤطم اظعز!ناكو ايلسْرق يقاس اكدِنجام نم ملكه زنا هئيلا كالا يضخبا هوك
 كلَدرْدَي ههيخلاكي ؛ مولا دمك هواك مرطب هاعد بيحواَتَت هللانا دارا |

 ١ جر املا مى- خلاب ناسوصتو اسوار حلتما هيب عوسزياندفد
 دكتول يسؤما هاف هها كاف هل هت ط عال كرس هجر إم ناو لانغف هتار عذر

 ا وإلا + وص :ا تحا جي هوك اعاذغؤ ىتسدشس تلقاه ءونع عطف 1

 0 9 0 مون رسم ول ةنالرتبلال ةزيكمالرئولا قضت نيام هناظنا ١
 ْ اهتم داك يبا هلل طوس وسوبزم يشم هيف نمال يجف كلذإت ١

 ةاو ثان «تائواو هياّيساو ::طحاو ناكرا علل اتساع تا تاكو
 اكراف ذاؤ ةئاقؤؤا قفلت: ناو ما ةضراطد كالو هكافداد يف ا

 اه

 يبجح



 فادّصل ا هنخحاو يجامل نيدو تبطلا عيان حم هناكتتمالاو حتما ةدقإلمأ

 ا 0 دا ساد ماس هللا باجساك |
 | وعم مداتتعتتمال ازمكيبف اتيؤل اكن ههالاهسل ناداراندل قم هندا دمج مان ط ادع

 | اقوال |زم تضاوؤ هضغنو لوط نمو عزسارلا طنين اكل اال ار 0
 أ 3 اطبشملا دا تيس نه تالؤ نإ هل د هناس طع )ئثاتادان 0 قطن نعزضتتشمنلا ١ ا
 ظ | ناظيثملاحطوم هيرب توزع برات نم صخ لانة ولات ةةبلق ع ١
 ناظم افازو :هجراختم اهدي يرش ولذا هينسإحت نلقمانللا 2اااغمدك | ا

 | فرض دل ةدالاو 5 07 سلا ل انيكتمايعرعاف عدتمهصةروص هج

 قردخ ءتطتتساو يامن متداكاناف هيل اسوسوب +يلظيلار سيال كتم“ د
 ا 05 هننادحب ٍنِراإ )تضع خاسح عسر يوت وسو نا زعإنغاذا
 0000 لاف ناك نا هلل ! اك ]يب كلل ذ ورث“ !اقن هتان انرتشس ان نمرخادع

 | ةكيقاك يوت يجواتوعبج ناد كيضيدنلا لرفغاف هتلظان اّسكَداَو
 | هدفعر ابتسم هتشلعناتنالا د بالا انهزم كيَبسدَِع

 ممل هواعش كل د ةزاَومَْفاَدَو هتك اون وذحلا تَحَحَت هاًعو زدات اجانا
 ا جيحدل تخجل هه تادازا نما قمر مارال عير حو م ”داعركلعإ وا

 و حم املا نلحشإل اعد نال اكدنادصخيا لاف هناعد |
 | «توصجال ةرال كليك تس زم مدت اع هلرضغ م مادة تما خقادنَمَقاَعَد ١

 دكيتالا تانصاغ نكيلف هي اعد هب اجادا انازق تورضوب اخ نؤلاخيدو هوما امنا 1
 اني رادع هيوشمر نايعال اهل تلف دّكَواعوملاخنسانماجااّم هماَوَد ظ
 ا

 ت0 د وجم ره ع ها دك

 (ُ ا
 ا 2 ا دا عت عج هد ويدوم

1 
 | همك قدمي كدلك دطلاج -داكتاولو يصاخلل كزنبإب كا هنوكلالا |
 0 2 افرك سب ه بينا ةمازكمتلا |

 ! وان شنايخنا | انكمود ل

 لول .تيبيؤو ودجؤ ةمعاجت دو يرحل هع تفع نازيموتماقا مع

 يحلل, اننا تضع متنزساإل داّصم «خاسالا اكو وسلا نالَكلَذو نعرتش |
 | اراك ماشا غلا عملو« د تمد لاقت هللانزقدفو اساس ما طك ١

 0 انت ياعم ايف توج لقد معتز عملا داقدكي للا دوه | ْ
 | ةمال ارهدحإ تيه لومي هدا هع صايل لع يدتج تئمسو ةءيطظع ارجل ْ ١

 ْ ياك هدير لعهد اكسانمحتنو بطعن طاوس 0

 نمو سس دلع مدا دهام ل سر مرح نه ضع ارق اللعطخا وق هجنم

 ظ هياط: ادن اكذتتؤ تنل الس الزج 0 ظ

 | ةعتطعو 1 املا يملا وا 2

 ظ ذا هتافات هتاطانهل اعنف ادع نمدحال ةنهازكهنذنع ناكنمانهب انوي |

 - يف عاظزع حتض ما خادنالاذش مدان ة اتي
 ْ عب ناوماكلاب داطستل ارب اكسر انهنااراع ام نادل هده زارت و مسا |

 يك هاواطاواواضف وإلا احصل ااومرع موجة اقام لا عج

 1 2 27م لإ

 ص



 ا تررتركلو : هلم الازخ و طاوحاز «دازبام ا حاق كناّمز العزم |

 | نع ل عدت قترشازم [نشون هب ةخم |
06 5 0 

 | دهان عنخ اتاف يللجورعهّما خرب ,كازمكلذو نبل نهض لروضة عير زوون
 ْ ةسق ميلا هدضر امد تغلونعر د كل ذللتج هعشف ماا

 | داكو تررؤت اد كعري ةودإلاع ءاللختح هيل تل محااذاتاكاناق عاشو

 | عوتتبهنمو ةاضلا لاخلا طبحررالا لقب تعض ايت وشلل ميمارإ كرب
 ظ الا ولا هعرخلا انجلو ركل خلا |

 د , كابا ةملمهانال ا ءجااركلل قجال ولاد ؟ اع ؟نييان
 :كانهذاف كلذ نهيب *حانا اها ةرحالاو ا ْ

 تا ايايلاولاك تيححلاتلا هيلع :ةغحد دال داياطماو «تيلعإ جو هبطرع ْ

 تداوعع يسرد يمس نما ناب ١
 اخا اثدرعرّمهايا اوعرح ميال كل ةلاكاطاو لة هيجل عت 0

 اخالامبس جيو مام هبلعوتبوال راناكارك داع جميلا يطا طتتانإحل ْ

 هتيرة هتم كلا ثرّو تام خ :عرخ وارد وبا نهناانررحن كو احلا دبالا

 هنيربلو *تماتلا م اهتهندالاتن ف ةرننل هيو داو ا نوتعواو ماك ذات

 , :١ لعرب اهنئنيازم اعمو نيلاه ابر

 يدور ضلت امانَمققدل ىسضاع تعور نم هاَنِلَو تدر نين

 هتلعرم تزخ او الل عنتر نعت ركع هنحب جانسو ةنؤاختت هردعججلجا ه اككانلا
 | ولي انّؤد كا ذألا تكو هل كلذ انا نيئيخم - و ةؤكاحاهي تزن هزش نكاح

 نبذ كاز زتكاب هداكمال تنتخا زنون ذا ةئرجف كلة زم شلل ض تيك تخلبادذ ا

 ديطؤ ةطاع تل ذدج ذاسكو اذنك تحن اكدلا عم هتماتفا آل ايِلفلِعاَمباعْسن اتصن
 ترحل او تلطاير هنا هير مثاردلل كلن كي طلع حيز خ هجَوَو اضيق وابن ْ

 لجانه نإ لاتكاهتف اتم نا ناّرخلا ميج هايد اًساف : يمهد كاف نبع 0
 در ود لحدز ع لكل قاوحالارحا تكد ينم اة الان عاملا 0

 اماجيَو كل كلذد امملعوعرمل هنرالورع نحيا نكت نا نا ةزحالا حول للنار تأ

 اكلهنإما نق تلاواغن :اينلا لونه هللا هيماَرلا كورس نمسو «,تاكمراشلا |
 ١ هيلعزفنااع قرت ننبانملاو هيلع نقودلام نر يلزءوهقرا 'نا امج قرمالاث لاف |

 نازفلاقذ * ناحتتغ ا اذاونا نضاتمل ةْمعاَْمْدَحَو 0 ا ْ

 سو نيالا زمرذحا مالتلا هيلع ىبيومإلا لاقت هناجر قو نت الا تحاك هندانا ملف

 ما يل ليها دعت ني تفاح ا تعفو هدم, بوذا ناف نبال نما

 لاين ةدا يال اوشببا رجاجر مهددة : تان اريك رار ايهزب اكمكوتلا |
 . |١ هلاكو وعزم: فرجع كربلا والا اقزات ظن اند اف هتقرتسل١ يؤ درذكو مرد ظ
 | درتسح اكدعلجر وجن ريدا هزحرو هرب مطقوا غن قاوم ١ «نبونعؤ ام ةنيبدو |

 ْ حت ننال لاو ارامي ةغاضنتلا ستر وب دعنا ص ختم ةعرشلا ب |

 | حط رمل ناورمز !كلللاد ع نااتخلبدا لاك ل وزعم دددحزمدخؤ خ ئشدنا |

 ع

3 2 



 ظ ٍ زنيوارماب تاق املا ماهتشاق هت 5 قرحزمدح نخل اقر ليت هذ ارارم هللا هيف خشم قراشتدب |
 0| هززك يؤ د كل نا نيتمولاريما تمل تنل انفف بنك مارت لاق سن ف موب يتلكمنا |

 | طبرصاو اهمال تشاو انها قزف تارغنج ات ضارتتتساك كبي ؤطدزم ايش ذنبا ل دجاف |
 نمله تن هسدتحلاو «داهتج ايدل انّيِنتس احا كاملا لملرو تتسلق |

 م «نعييلافت شامه ا امو 0
 هزئنف ةل شل ااو اومتسال ةاددال انارح تلكايؤا ظفركذن ا كاك فرتعل مازغ ال6 نموت اع

 اطوزعدم مترك ناتو لاب عينج كيسان علا ذاواطتف مييألاهماضامنل نغم له
 كنب صف هكوماغد ناس نا نت ةران ىو متالاتلا هنيلعوسؤمز ايلاَقَت شاوخدادقو : ١

 لاطاو انمارعب ا نمل قيم هذا همت صا وحل طك عيدتيَس ناكر ماشنال نعد راحو مرا زع
 اين حزبا مات الوطف هاش بجيت يف دس ا فنج لشق يذلا ماهم اكوت ةذايتجلا
 جيدالا زها ارمآل ماططز هلك نال تلكل وتب هنيبزبعن نايتس اكو زنا اندم جزل

 تنس كاَواَحر كو ةئالا ١ تثرص مماططن*هتلكا الذ لحل انماباب تيونعيس ارتي غاضب |
 غلا ءارلل ]6 ادس فمن هلت هدا هاجت نال ضم ارينا تحمد ىتةتادحا باب اينو
 :نصمل رعب د *تاتيطارجا تلا نان قرر هكولا لذا بنيد ركتملا رك بينشق لاران
 طز لاوص املا عير ةلجمر كاف ث كل ذؤ كاطاد للا نرببانمْوبَو رمت ضر
 | 0214 لكا ابميسصدشلا اه نبؤللا تاغاطلا جيبمجنا لكمال لكا اه, يتيسامنا دنت اانبذ
 أ ٠ تيلات امر ندربجلاو , ٠ لاحت ماكدتقق تاغاطلا لجيش الط ماها نمو

 . ظ عمم سامتخل اسمو 0 ٠
 هتان نللعزاالا رز هيصنضو هلت ناك نلاريمالا ثيرحمل كدا نارئمالَعتلضداذا
 قوتي يزعل وحازم ايش هلك ل هذان مدع تاغ ناق هل نبطزمل اك زع زمن اب طاع
 اكو مم 31 هاف نيج رمال ازهر تشمل هز عاش لون هةضاركو هضم ةزانا قم |
 كيلا ريالا ءاكرض زمناكزمال اودع لرب ند اشم اكيد معيلاغناف ذاتيا ااه |
 | هازتاعزةنغلالو كليجا اب لعاف مالته ناكزديباكصا ميمون تاساهيرو «ةفيظوو هلتف |
 مارشي زيجاناكالومذاذ اع وعر هيواعمرتع بلاطيانإلغ تم جير اوداتكتج |
 ى وبال لوال ايات اطيب ال نشل انكم ٍبَسَو بنعمه سونا لوستر يصب اوراثو |
 نال اتت ةناعنا هنعةهاووإ مطل سخر ةهدنعام كيو كلل ندب انا حرم |
 أ دصالا تنبار متن خ اللا ةديلع تلح دالض اهل نذاف هنعدضا نو هتواحملعتنت ٌداَعتسا |
 : ظ ٠ علال نرشنن نجت ومويملكاشلا تملا |
 1 1 تاؤال اوتلمو ناحطلاعجج 0 ةزاعزباب كيبادتك 0 2: ظ

 ا

0 
ْ 

 ا 0

5 

 دوم وا دو دوم 8

0 

 جت
 ا

012 

 ع ا

- 7 

 020722257 2 ا سمر 7 اج

 ١« اهتناتدتطتخاب « وويل داكلوصتات بيوات 
 ه تاعال هناتّمو يدها لع « اًدّييتلاوخامامالا نا ا

 ظ 1 كادت منا ومناب كمت« ديكو ءاماسو قؤجانق
 . كلذلعنلكاق اهيالاقا بنك از ةعادإيازع نر نءطشم و ينم لازما[ اذ |

 هه

51 

 ىع ثلا هع ضايتمر لع الوحا زعل وسلا اهيلعلاّصا ادن قلل عاَنتاَر تع تلانف |
 ١ ٍِ .ٍ 2 هه 2 9 , 521 0 سا 35 5 72 ا

 | نساتلل تح كلبا نتموملاريما ب تلاَف كتي خا كت نععانت ناقتف نقم ولاريثمالب



 0 0 تبي لدتلاكدل متم صلات كونعو هرنع قم * -كطالخت نا يلاَعَت هطلاجلا 1

 ١ ١ 0 زج اكعتففو 0 ّى هدادفيوو هل نيرا 5اداشيمعدل نا ا

 نم نمد ونس لاريإل وات ششحز نامت ضف اًمْنَعَر هاتر لم انتل[ هذداو ايلا مرومال د ادت ع 1

 | بلو !ئدادسورير لدنسل ادرس انني *تاناسللب انبنورننصيسو كل زعب اني وفن
 ْ 0 لا ا «تئلع مز ذاظرا نائم

 ٠ نسور كو كاكتف امرت كمؤوطعد مدرب

 ِ اًتوطدشلرعلا دو جيان حور ٠ هنوف رو عملالا اص 6

 ا ٠ اتنؤرفمن اإل اونحلابد اضم « ال رد ميرخلبإل قاتلا كيت -

 ا | ذيك زم دنا تلاتفف جتا طعام لاغن بلاط نأ نس |2تتلاتقف كلذزمو هيواعم كل انقذ

 | تمأاَنَف لرحلابامهلاوكحات : انو اًمدر | اوث 5١ جير هيواحمو لات: تنقولاو هلو اِيِلاَو هلا

 ا انفلاد دامتاقوجنل افك اموضلَد كلامرامه لان هتاخيجؤنل ما ةتصاخيإلا نتموملاريبماإب

 |دعذأ ارمابلا طين العكد عجنواشم لاق يون رب اسك اناذالاو الماش ال دغ ناك ارم وااو

 د متلو ناذ ملعلاب ار ويمص هدعضداور وا كمناكذذر هرتبنن ا ات ا كلاوينبكا تاطلملا

 | ال اقهلجفو دلاييمال وسما اذرسازمؤرلا داننفا رقم ةناّبعو ةحاضم كرت
 | 9 * تزيل اتلا ترسرلاو ٠ نائيزلا حمو دو نيِعدَحاحرط ضرتخن الاذ
 | دوو هيو افنوهازرم| تمو .|

 ١ فهيد هتعيلطا ذأ ُد زاوصومؤلا ةبالولا كلذ نال نق ىدابإ هيلع ىذ لايقل مج دان

 ْ هالو ةكلدلدؤماكتما هنافافاطيبال ايتيك اكتل ذنان هتف نيل ه6 كح

 1 51| اطبنازم هلزع ماا وا هنن لف ب دَكُت ناكام هيلع كبش ال ياتنلاو داليلا لات هنا
 1 رظنا ال يجر انلا حاصملا رص صد متاف رية وهرتمل كلذ ناندخم همورا الكيف

 ٠ لاما صزمو ن٠ اذا كلة رمال حدا هرتيالكب هيلع ذل بخت مهل ايان ٠
 ا تاكيدلا ءلاَنيفاَو هدورشصم هنبهزمر ف ذيك كزخإإ واذا هنع هنداينتر وم اننا ماسالا

 ١ لمملا ليان فة عا سيب نا ان هلو ابر تيبل هنو فد نا هتيوكو ليف كتم لعند
 | دنتد دعَوَو كدب تاكو نو اذاالا ىلاظ هدا هيلع ةنحلاةاذ اال هيلع هّمَضاَع ناكامب

 ا

 0 ةاما تاخر ماك اعات دارساتلل ن ذات و هيواعم برضحلاف هتمافن الجت نعؤلف ا عح ا
 تطخ اهلتاتنن راَحاهَحَمَو ىرالام يرش اينلارقل اكدحو نعاهماشل تعز |

 ا حول

 | كاححئماحا دوك وا دانز تف كانا اّقث هندارزق نةناكم تلافمد اتهنملك اج تس

 | 8 امَحالَو الحرب ارلا كفس هدايعل اياتراع جلو م اًيسَناتِْفَمَدإِف هل

 ا | قظنالودار اند هنيرح 1 00 اًحالوم تكرر ءانمق ةلفاومريد هيج مدا كتذو

 ظ تايمز زوما جنسي لل توا وتم اوما تلاتفف ا
 ا ودك الاد تلرَعَو تفضاناف قمر : ةكسشعو قيعتض نكي لا و"لضامست |

 | داق مانيواست دج نم عم هتدادتشل د !ةلاملاق ثءاههح ا ضمزم بيع هل ْ
 ْ كلا اقلب ىهنا نفح امملاو دوو اهني انو دوما دات تلا تكا هنن اكل ظ

 نيرا رئما!بالاّصداتن نامل نءزجت م هلل: انت 5 ةةوكلاياموبإ كح قوممتإ |



 دا

 يرانا ةظواخياممللا ىلاقيرتانلانا لاف كاد :ةكاقَت ف كيطحا ع نسير املأ | |

 ند اضل هباتولا نهي يؤث نايف هبات تكوذل اهلل دغرظنالتاربا هب تن. نكافالا |
 | ال "ونون نؤمن الذ نورمان رك نإ نيدلاراماللا هاتف علاكلا هيبتا ذب
 اى كيت تنملاب كرما عيطنما كندا كتييير ذظنفا نؤلغ الو قولضغتو 5
 ٠ تيحركللاودع تك ام هضفيزتنعزم هيج عتتانايكد | توضماوفاو اترشااوعبط تلق

 ْ هني مانكحوانرؤما ةنغا كانراةماكخ هدنم اهو رع ةظحااولشاو هاو دحو |
 | د وحودكحاو "تخلل ضونسجب كس فرعا صنم اتمنا نخت او !!ًتلاّوماو اتئئاّمد

 اًهلافعا ةتلطاو ايس اواخ ايت كرجل ةلمافازع ن >”عرو ةمامالا تتاكناف ةاظحلا | ْ

 تيبٌتفدنيِل سافانا *دائلكب ملغن غش هدالرلا هعوونللاف نذلا اًيلها اًهردسن.|

 | 2لذ تيك لامك دايعلا نقوفحر هتدا قون ىتفنا ةزدلاتييدنساو يللا وابا كب | 0
 | عويوسي ل الو وعسل لك لشن هقحزع كككسرمو زجز هنفح إل: نمدالد ان
 0 | 20 للبث يجل جبل هنو كونت دام كنيعر يت كني عددرم هيلع اجزمالُد |

 | 5م يو دعك لح ادع كاف هل اع كيك ؟راكلو هلة اح دارصانو ليان كزعو لماخ |
 ] ىي هلضتلو هوز هراهتكووط هلا ىنطظ ةّؤ ائيلابكلم اعدل اةتانجاشا مل لال
 ْ ادجوع هرزعاّرمال !نمادحا جا ان ترجو ناف ا هلرعم هتنالظ هناظعاب هيل! كت |

 نلإقالاو ني كوليف كل ةغاطلا كرها انه بكه قاكاتمائّولاب بلاط تاضنالا |
 ٠ هلداو لوب هللا هعرىا قلل ع كد درسه وم تدعهدكد ةهفرعاةرزمال: ماد ل ومال

 سانلا مْ نشا تاّمرلا! نع اياكم اًييخ بظلاوا ج داتلا هئلعرضحلا 1 ونول

 تيطاح ترسل . تييداكي دز كا تاون لذ“ ”هلاحاب هزتخ اندلا

 ١ 4 طعس اغنهددا ١اأامعو 0

 | نيلكذاف مصرع عرف هنيبعرس اهدا تكا يإ ا لم ؤ
 00 رب نانالا نيت ذا اوطا عر و «ئاداددعو ىلاعت هادذعت نعتز داقالاة الكتان ١

 دى ظخ زاد شدد رزعكلاف هحفرلا هيَ !علتتمت قاخ ندعو تعم هللادرع نادل |

 | هجره جودت زكام نوفتمءلاغلكرسا تلزم هل هيجي ندلق عزط فاختر هنو ١
 ْ زال وانلارشا لل ر«دقفامرعُلا اضف ةالمالام انما نونيشي ا وداوتالوح

 ١ د نيب وتم ب در مادو خازم ردو ارت عيضاتيتالا ا

 ظ سس >ا ات هي تاتنال اوذاتنن تاك تق ضال ببال ونائب |
 رون و هراضصو هطصرعو يعم اوظعب نا جيدي كإ ٌدكهريَص وو هدد حان هللا ا

 ٠ .:ز شات تّردسريللاو « همجاو باكا دهن ياشل ايايلإإ كلذاعتب
 . اع ضافي هازما ترهق الذم ا
 ظ هداىلا ماَيِيْزَع تقلا ناضاذ ليلا ماتفو هولظحلا تنإ رالاو هل ضانعلإ اروسلا# ةارتشلوماّمملا ١

 | اند ب نااا جيوتحا لدجي اّمارممُو "ةارنضل اهضعل كيا ةريضملار ولانه ا

 | اجرشمملا ظوسرخلاو يبركلا ةزاكدئاضلا كر جب اختن اجل نهال د كو“ هناضلا لدحر ام ْ
 ْ | ”تاررحتفومايزنالا مأنفمزعفت مث وبال ى>ةنمالا هتهائعد عافت هتءاخن ةلجم | ْ

 | انالا وس 2 تنم هتع نلااولعات هلوق نيشزفولا هرتشملا ةروسشدانموبانهالا |
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 3 0 م اشفي ةرغخللا نكمل يي ظ
 ا نإَعَت ين مساتتلاو ةَماَم ان اك انهار ضع ةعام كلذؤ +هكدذفاو هوعلا هن

 | انزخضسو :خناط الاد ةطاَيمدا ظفاحلاد هزلتها ظفاحلاو هيلع! اجاوب زسوا |
 ا *هعاوضن كلام مانمالاءل ادام ءيشب هينيابمت «نيينم منعها اطر اركز مالسالا خش
 مال راحل ةنيتضلاب مالا هداهر عارض دلع توج اهي اتش 'نار اهلا ةلمدأ
 وهكل ذو هنت نيناكد ثكياثوع ءايق ل داخنر زنا ءلئيدمإنف لل ةج تهتم ْ
 لطفاد سيشمل تت الث هاقنكناك ان هنتس تس نئيالث راها ليل مان نت بل اجلا |

 | داعمتانر كلل الا وصح خضاش نا كاياو هيعافريش طلاس خلاةىلاشن هال

 ا مجاب دولو هالك هسا اكلت ال ؛ د در داك اناعا كلة )دف ان ئانه ابكر ا كماؤنلا|

 | 0 + ناحل تيمهدنلاو ٠ هيولضاكقنلا صقبكم حلاو ناؤإلا/
 03 ا دما ا عننا معا اهو 0

 نمالا ناكاكر اهم ولازم ذغاس عيت الا عرفو نهال اين عناب مَع ١
 0 هقرع رشم هنعزتو دج ليل ةظدتفيب + از رتارزعن اكن جيش ثان ١
 1 اهم هسيلتلاخ بازل عزقدن» «هنخال تاعاطللب+ الع فارروهاباخلاهنعتخكرَمو |
 | لوي نادال عوب دج تعم ع هنم هيت مر |

 ْ نضراتحلا نارك بعص كلاما اثنا ام هتيللالا امال تاس اشف ئاخلل تانص

 ْ تان انااا تسلك وبا هل كنج

 ا وإلا نحن ان ظعت وثرإلا هنم توزَخإَبامرزئدال 'ناتن'ؤئع عن وادعي دا نحل ماكحلا

 | ةنكذر"نكنا اًمجاَصل تاعاطلا ةْي اح مَدَحَف هاتف اًهيظت هجاصاؤر جره متاكف |
 1 حشاد هكا لا ةعبجاتم ةغاظ تاعاذاينضال نمل 'ةتوشفد بازل نا ْ
 | ضششاير آلا اتزضد ع )وزعم امضريع ناونعل اككللد تاكو هال ئوط ان اه زك لذ ٍفع |
 فكل ننزل اق د حان اكدافو شغب خر سرا اذه ةعاطلاتلث ن«غازم عاش قرا ا

 حاملا هتشر ذل كد تشن لب حلا نم اكتر إصيجام انيئننساب نعفرإل ةنعالل اذا

 هرم قانا يردي يي ل ترعوم ]ذاع اف زيكا و نط |

 لاما تر هنيرياو ٠ ةتليف هرمعتجو ىلاعت هاا بشت يلا |
 2 - ..- طعوبل اعن هننارهتشتا انه ٌَ .

 تاكناذولاّوحا تاهت موارظن قات 56 ةداع هنو غيطيالالا نحل نمدا خصل نيل مع

 | نشا الاول منال ةادايزملا يدش همت هيج املا ةن كسلا دائالاف داب )نط مدخل |

 ا تنال غن دو هدا و١ نكضننلاب ةنرم| ضيوفا هكحربانلا هداج ازمة فنهاز أ

 ْ 60 «امشدصلل ناينغسإل ا 2الاو تكلا ذا دحعرب دف كف دبى رد نب | ظ
 ْ رتب تال ةمكثع ومب هند١ هما لاا ع و تس سخمسو «دّئم هر وتصلل هيو 0

 ٍ --- :وئلب لؤنع هكذا « ءاكبو نجو ينيب: هكيدام ءاكفا ةنجرا |

١ 
 ا
0 
١ 



 ١ هني تحميل لل نم نبيك متلاونب كلك «تاوت وتبتتو لوتعارلاو هلؤفعالب نإ اتش املا |
1 

 د حور يورك نم ةمؤمتلل ف ذاحال انتل" رهعاىطمت قمع دع م)اوعرن

 ْ تلف متلاونب اضاو *دككنلا تخل انم اهربِعو تنطعو اجد تركي د تحول 0
 ١ عمت "مكب كالي طلا ةنؤن عاف تلغَنَسَو ا نها هيج ود |
 ْ تيلغرف ع اتملاو *يطاجبشلا ننالخاو ”مكبّ اكل ؤفع مداوغت و ملف ع |

 هجن لع مدااونب لؤنعت يرخا رس هتنعمسو «طياتبللا ةلجن هذ هجحيزعو منجم تاور كف |
 ّ اينوالاو ايندال د كك اذا نقلا تو داو هع تظ مدنا م ماتنقا ١

 |ت تازللاؤ عيكب ص ان هتزإ هبرساو هدوم هنيلط زم مز و "هاه يدر نيحاَصلاو
 | هيسباملا ةحاتلتاوتمثنل لف تامؤغبت ١ ال 1

 | للا زاه ذاويكولت مهلا ماعم الون هبال !نيعنإلاو اتش ند تاوتمثنل ليح سال
اق هاكنال لكان اكنؤلكإو تؤيتتبنل مهمال حايتملاو ىفطناو

 ١ ا 

 | انغهلاو تاءابلل ةهطا تولع ةكرشلا جّرحال كلَّدكو *4اهّبلإإ عفتك هلا
 | لدا وزتخلاو وبك ان "نيطا شلل ئالاخا هيلع تدلغز همم عرش هيجل جاه

 ١ ولع موو ةصومزللا ئغ) تحال ازمامراغو حاراملاو راسا وكملاو هيمو دلو ١

  0بسناكب كلذ عموم رالومزال ئلاحالاو ةووجلا عاتتناو متل طارقأ هين فج نم و

 ١ «فالاخا و ان ابو هتروصؤ !تبمد١ نوككب اره ذذ *ءاحريعؤ هذعؤطو هلت ع نمل ملا
 ْ يلا علو ةزايصلا وعم هنماي وعش ماسضال ال را منتللا اتهّولاف "ةنؤمتؤ ذ ةيبيد '

 (| ه»

 ْ ةوكللتا تجب اكهيساٌكنلدعو يود مكر هلهالاو كن سان ددزم امال! اعوطا ةانغن دا

 ْ ا رم تلك الا انك حؤايلتانف وقرن اه مص انفع باكل ايت | ْ

 8 هت د اشاكلا ترد زيللو « نانزلا |
 ع ةلادوا رماسصو ه

 ْ 082-5 اجلا :ةيرقاو 0 هاو اووي قل مندا نالولاةث ا 1

 | يدعو رك نو ةنرتصح م طرق ترن مش تكا قنناذ ككل غ3 : سخي عن 0
 ديمدو ماكدلالعتيزق «تضاشيجنمل قش قياو راوزال ملا متدرطلا ناشاتكّضاَجَع |
 1 تال ةزخانإل لاكن هلل'ت ا طع اتلللا امهسا هجر لاه لاويا مالا | ا

 ! فى كدادهو علاش هيل عزيز قدود جاع 2 هنا ليسو هنيلعشإ طلو و ا

 . قا ذاكقداوا نسوق ماقال + حرعام حتتو هبنلعهنل لتس خلا هنا الدلا هوو نع ا

 0 نيل ند نوكي اه تشاو ناكتؤملا نلف تاكا حا عاتناةيلعرشس وب وواحل اذ« نوكيام عا |
 | ع اس تول نا انطليرت والا ةللخو تؤم نم ةلطو لجبل ةدظن ثالث ت الظن |

 0 ةارقلاو ةلجحاو هع يوكل حدا اراب نما نييعدرا ةنموهب | 0

 قصار نها سلا هيبجردود نكح تل ةئلايل تما ناقار سولت ر ْ
 ١ ١ د يدعلا» ةقاحلل تحزمد_كمو نست هانذنع سو هزعمثلا || ا

 كلت هر اس ل صفا نامربلاو ١ نحاو | ا

 : كيل ىلاغت هال لاقت ىلا اين نيننم | ا

 رع

00 



 يراد ةلجلإبوهامل هنعمل كو نا هعرصضزط عيرتع تعم و:

 | َوهَي 0م ندب انوكام با ل حسوديلعمنحالسهلؤفو هينزتفاقدجت اوكا دل ونيل َ ١
 ةنمحنم داع دصيب كاّدكف املا ةننجزم هداعاكمابدّضعلانغب ملا نا مك يى' دجاع ١

 نااتكبا ثردل و 2و و هللا طي طحت ١ دول تيل دءاحب وسما

 ةااَوَز 8 7-0 5 ىلطإلعالا لل ناوراصاالزعّيفح ١(ملؤغهانزعججي

 يقارب متم مزال اتاي تكا ابحت هلوضال ارداؤ مي
 ى داّحِدَع هتهال ادارمالا لزمن © تا انتل تاكشح ننال ناديت انعا

 | "تنالاعلا بر هيمو 3 هفياتما هزةشت جياوع

 هع دب لاقتمسا مسغا ادعصو قلع

 كنار ملّضلا :دكديش جكفذت كوشك تو دصعو دو ثنا |

 تللذ ئفزر ل الاَغت هللا تنام نخعوإل ماع هب اعشذو رتسعوبرا حاس نمدلل دو تو ونين هنلا

 ١ مجالاث تلا كحل ئثن ركبت باي كنخَم عيهارإ اج! اننمفد بايلاونكرلا نيبؤم ||

 ةصاوركدلا 1 ,هتالاغتو كرات هنم ام امه احلل ذئفرةرب نال جوع هناي سب ْ

 اينما نال هدر و مال ضمن نراللا ةيزان : هلت سو هنيِلَع هما جك ناالوسر عا

 متو ييعشا صر زل تضا طيات جانمرحل دنعوبجو ف الاديبماوهلاقتو |
 ْ دررال ناطلالا نا ناتنالا اذاث هنم نهلحال هيث هلا عون هيل اوس هل لان درب هاف

 ْ ارا ضؤبل رئي زول اياب نع حربوال ةنباتل باطن! )تملا زق هدنعإل ءالارمز نقاعلك ٍ ٠
 0 زم تنرالا لشتو هنييعمندا لص ناموس نا نارط اعدرذن هالو تداف ١ ١

 ْ افرعو اما حت لطف هنم نااكإي د حبل اك نن هاكتدط اعيبديإ نيب ناكور تحتي :

 "واب تييجع ةالتملا الغ اذ ام + تلق هللا ال اجا ال ال امَّق لاؤهال املائلال ال ضضا |
 , ةطساو حسبو هيلع هند سد وسر نااكت نار عبر كيت حال اناذاح مت تلق ١|

 ١ بدالازو هر نو هنميع مهضوم نسر نعال ةظسابر عر كو! تالدكت سادتعانل | ا

 ا
 صن ال وسر لل وس زمايذا كا قه انفإلا نؤاشلل ذم اذ و هيلع مس جص 0

 حيبج نم نفسا ننملخ !امز ان ظملنر بعزم كيلغب امرا تن اذا كو امعامش |

 اهنولا ةزميسم انج ناك زال ةيادرمارا ميه نا نشل طموشم مذاب ا وججصدافاو نطل خايبشما | ا

 1 سا اححستد د هيلع زال ص مند كن وسر د تعاتن ناكاذا

 | هالصور نم ةنياع تلظناىغاإب كايف ءافنطساوربعزم مو هنلعمتا |
 || دحتتس ناك إباو امعميدالا ئيطزخخ انزعجت 0-2 ةطساور يش يسد ةنشلع

 ْ مهاكناكا ذا امنا ذاوم ةنحاح ىةنب داكن تيناكاذاربز و"ترحتمو ةاتاذش |

 ارا كججاوحا مم ناوي تدراناهتلاذحلا ةتخامجد اطباسإلا اا اخاف |
 تب *#تكراكلا بر ةحرلا و همه ةرخال اذا

 . وع هولا هت هسدإؤم اسمو تب تما
 حد تاكا نمرحانا ًث ٌددْسِع هندازيضمدالب ع ىب ىبريحم امل جيافإ دول اضع توتير "لعد اظم |
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 | تلملانال» «ليع لج وزعم ركز مشالذد , ضنك اوا مانهنالا فيرطز» ةابنإل زم منج نمد |
 |اذانعب انجباشبلا ميراندا كيم :درلانلكشبب زو انهزم اؤمن مرضها ةرملا بدلع درع ملاك |

 دلل ا مسلس
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 ةدنلك تينادؤتال عت هيلع نو بنس سانا و هيلع شار ١
 | ل تف نوت موب ال هنوعسلو ةدؤشمبَوهسوتسج هج وعلو داعش نشل اما ]
 | هته اتا فصاذاو ناضل لخدو تاموهاذاو ها ايهفرعا كنك صحت مانملا 3
 مم اهمفرسا علك سار نوعتسو ةنكسلدل اتينا ةدواصْوخ همجو هاير ولم ترام '
 رش ال ٌدريؤلال هدرا ةذالخاو ههيمنالا ةنافصددّجإ عب ورلا درك نكت ةنكوأ
 لذ اهبحزم عّونفن ام تاَرَو هاينداي يسدواع بو اياك اعالج قل اجار اند
 لاو ةينغلاو ةجزعللاو هينراككلاو وكللاو ٌمللاَو نَسَتللَو هلاملاو اخياتحتو تاو
 نار ئيلاو ناتت ملام ند ايلات قاضلاو ةرضلاد ةتجلطلاو هايرلاوزهلاو ءانعخمل او أ
 لمع تاىشللا ددعنا :تطحاكراد ايزرلاّيح ثرَحومم كنتو ”كلذ ْ
 0 تداز هئضلا تانشلا و دا)نف "تن تادف ادد ايوا لَعَي مش قراددعأ
 | نصا دنت ؤتع خا ايرعاف ناحل ارّوطن د هنيلعدجمإل هدا عقر نمو شورلا

 ١١ يلاغن هلال ولع كداقتعاب كلذ ّق لا جتتنال انعام بلوت هنسحلاب هنا 2 ملا
 | عياةولاطج5 اضيبا؛ «تاَراَسهم نبملاعا تر هنيدجلاد «كيئوقو كلؤحع 7

 أ تدصو حايسلاومبهيلقضنص "نادم تلائم نيمو بوف ناتو |
 مو قافذو نايا هيث هيل تدصو وف ان ثياذائهو ةئالع عوير هيلث |“

 | | ةاقلتال فناجيل بينا( هريب اننا لك هَمِفْناَيإلايِباَدَد بوذهاذتك|
 يانككَد 2 دثردعلاو عملا اهريعةزها نك هيف |
 اةييعت ةنرختو ف تاظنتب تلف ذاك لترا هع ناو ععرتحا|
 اذا , هههسرةتنا طرا ذاق ضم ماتا ةاوكان]ةعاذاف هدمدؤزع ١طعش نا مك ا
 ١ واو تنام.“ "زورق ناو ناو درتسع هئادإ تعاذاق هوا مع دتسدةشنا |

 ياا ير هيلو يفي 3 تظالاؤلاد ةنوالل حبتمال هند احتناع
 ١ : مولع هسو ان هدا هسارم امو :
 دحاالا قاد اددحال ةربطللا ةضدوشلا ئفبافاد ونرجو لاب هشلغتملا واع ارسنال اتتفا هع ا
 | نيتدّيتو ارحب: )لاب |ضعاو هلع تإ(ىتغملاو تارك لات تدم لوطا

 ا

 هه

 ضن ع هينق ضاع نا يلد تنا هلي فو لد 5 " هداكيت عسب ْ

 م اًد اننا اككعاواغقف ابيلوال لد تضاللال انوكح نيهادائناه ةتند |

 ملا داذ نا ضن اضل ةعطوسل 05ج كوو + «خئادابع دنماو حير شطندلا مها نم ا

 اادفو يقال بوب وعول هو وو *هاهسعو ا

 اكلات يلط ا ا يو ةاهدز هرم رع 0 اغا

 هككا ةرصو نم ترند هيلع تركشف كل ذؤر لع لاو قرطلا اوس زمنا |
 | ترهوؤمدشم تقفل اغلا وعلا بي تن عتب هوو املا |
 | دجال تاتض وعزم زصطاقالاو تاملكب تضومو لاح زف هنبدادالوف ]
 | اماتقمتابل كلف تن اًيرارتسال يؤلم عيتِدَع كاحلطا نامل تقيكك لذ |

 |ايينلحتال ةكتلاو دذكللاولهزمرارتسالامولع ناموا عمو اخت هندا تؤ دواخل ادنع|

 ظ امازف تنم نيج هتلئاتمو ذل تنزل طازملازءقذح عافت اس كلة دضلادملت | ١

ٍّ 0 
 ا
 ا
 ٠



 8 ارامل ف ثبليو«يقرطلا هدب ننؤت هع تاب اهلا هيلع نددت انت هتايغياوب 95

 | هتادجيل كلن انا دا هع نواه نا مه يدا اوعنتإلز انواع هاري |
 | ٍيرطارمإو نت انم انايرطهال لاَقَد داك 'علتف مرتع |لفرارتسالا عك هارف يتيزفلا |

 |كه دج نان غن تاو كذرضحب ةعاّ زم ادحاد ضان ضم ننوك امل اند يما اوئاحاإل

 | تلد تود ملك غال حا انادزم ملللاد انغد هعار ذدّصن تسلا نا مث راوتسإل الهازم تت دان كا

 | يلع 0 ىرارتسال الع محا طيبلف هذلصلا هن. .نوكتن مدون زرنا تحت سا و تحجرطخلا
 5 ريملاعلا تر : رز هدير اق 0 حالا «موعلا مالكيتو «نانيكلا

 ا
 . عود اقادنلا تعا ضو : ا

 هد ةلصملا هنماجال ١ ام ترتصببإ لاق هيَوُي ها امد مدلل 202 هلي واطي يدوب |

 تيحزم جود موك اك هيلين هتلا نا ثّحزم همركاو متبل لضعا ايك نزلا وايرال 1
 اذه نابيناو يب اعلا لع نرعملا نر ايابزما دعو يخل ة لي الهتا :ماودتقا عني اهبل

 يردك براعم ل ىتعج هكرلا تاركسم لازال متين مهصج ناو ناتي اذ قيزعةاخلا
 مطتسإناف هب تخيلت يكس كسوات نم ثيرَح هيِلاراثنا ا طرح هنا لالا بببصم هنا

 زورا اج وح وكف ةييلق املك لذ هيلقض عطني منان املج

 ناضذ ككل كب اباؤفلن سدا فن هلزق نلاضنانف هن ةرضي ا نزعت نف ارتي اهتم
 | لافذ اطخجاف مسا يغجناهناذاك انين مَع اباَجب ججننو مالت :لظاملاتامنفا |

 جاي ف ةبازمع طق ذل نت هيتلااربك الاثم ١ انرقمالا هرب درْيِمِون ينمو يلا

 ح ابار هزم نفيا هنايحلال ايزحا هيفا هلاخفل ا جونمناكن مزعل قاربت ١

 ْ (التلاجيلعدفا نا 0 ««لعدزع حتدلاو يورط نعزتت المال طيب هامدتمج اهل
 | تلائمانلاكت هتايان كك امريزم ميج نشمي الكت اكس نامل تيب اي عيخاد ْ

 تاككلذؤرسملاب انراَي هلاتلا هئيلعدو دلانغن ءاّمرلا كنس دب عمون قتلي نا هيل اناخن

 ذاّملسوراَو ري اع داء لعجل براي لاكن فرحا سيال نكاد تلات لاق وسو

 ظ 1ع موا هللامتخا امو ىنزتا تاليباقملا هياجان
 كيب ةداقوم) زالمزمز امل شا مهيعزمزتعا دان جاف ناطلسلا ممم لال لح

 ةجيطوا ةنحربكم دو ماوتل ١ مواعزنبتجا انو هتكشملا ةنوجالاوةنجيرشلا نسل )مانا
 موكا وانقلب اودر واذا ليل نعزي رمل دوامداضلزت 5م اًبِلعٍدوبِلاَة ِيداصمل اوفا

 عرشلاو :ىئجل ماكر تل نزع الد قرطل مطارات ناطلسا كيلا هومر الحلا ١
 اننامزلياذل جارتسالانم نونه اومربن اكح نيل لغد وغنت اص ركد ام معها ولّصذ اًيهزذ
 يل اكنادناا مككم كلل دو نفس امانا ة الولاناف مهما هوم مداتضانمركا

 وثب هموم ماها داك جا >انياقر |
 ا رتكو الا ناكام ديت ابرثص ناطل تمل اكل راح هدرتشف لكي طعراكا هنها ل نقف د جبري نيك ْ
 ا هن دقرصمف هتيبلا هانا ن ناطاسملا كيلا عرب نيب اهو مح ةزجرحا خي هيطنورغغ دم

 ش0 ناسا نيرا باهتشل اؤفاو / رامز بج نيطسملا نمردحار لوامد هسا وهل دو نسب انرماي ا

 ْ ادم هيلظع حقق تراثو ءاوهنالا اون اك ادق امس, داراو دؤمملا ةنكس مدهدرّصع طعاولا |
 ا ىلا رضا سجازو ةنماقعلا 0 تسخن يملا | ا

2 

 يب ب با” 22522-25252525 24>>>52555
-----22-2 1 2022 - 2 

1 

--2200-67 



 ْ 0 هب ا اود هدوم + وس
 ١ اكشف اريما ني اشلاو الحل لتر ا ااطلسلا ميكتتشاف طؤسساو سوق يب يطب

 ا هيي شلل تطدنل هللا نافل« مهسرجت ف مرتان كهدؤ داون مونت هوذشلف |
 و لاذ درعا لاَوسَمدالبلا ةقزارمما رادو شواجلا تو فيرِعط انا مهلعيداتن'

 | تو ظاوّسلاب اوووف نرضا خان اك طّوسا ”مطدعَك اكل َّوّصْو ةيج اياك اناولغملا ١

 ٠ تالا ذكلاؤ اكل نالت شادو طاع يدا تمت ايران لاق «اوست غحلاَءِقنَملاَو

 تام واكو هومدتَم )ح١ او نارا ةركدلإبارثماعناك جنن ار يسَس اهنم هدجانم ةزعاومعو |

 | دير باغ جنا هلتشل ل هدم م حرخ ل ه هاترعاطتم وك اكداصو خاتسوالاو ةمامغلل

 | ةتسديتكادرعو دياوعاومدّو تتعب احلق )كيو وملك سوكدكة بجانبد هانم ١
 ْ كل صاع ور ني لو ورحلات اياَؤَو نول لاتالبوَع تشكو م نمل دش ةناكم أ

 | لكلا ل متنه ل سرا ناطلسلل يراتضلارم | راد سمو يدك

 |١ ضدابعات ١ هدو ةلطلاو هربارلا تت لّضحو متر ذو همهمرضو اًهَوتحا يل

 ا اقف مسلي ايام هّيطاللا نوزنملا كت همز جدا ؤنل ارجل ةضفاَو دقت لاق |

 :00ةعدانن ة يعامل رق بارما يليعاوسرجو حد للاب اوبر ىطصلاو ءاكحا م ةغاجا

 ١١ ٌرماحلاو ىراضمار دز سيو عمال اننايطلا ا 1
 ا ماشلاث مم دالإبللا مسار كل ندم راواط ورش مب ءطرشو هكيبلا ددَجَو هرتعر

 نيتي اياواسؤرلاو وسو شفلاو هكراطبلا نمو اتضملاو دولار ارباكأ أصيب بيهلا ميعل
 0 هددهاشل ا هن عمضاوكر داطخلاو) باهر مولا رضي ناو

 | ةرهطلاةجرشن اهلاوي ماكاو همسنو شا نكن ومي داتصاللا '

 ا ارم 1 كم ل دما ملع تنرتىنلا طؤرتش انمممزإبائيذ | ١

 | املأ ذالاماج او هلهاو عراسال انيرذ امظغنو اهم ايازممد اتعن احادي داو اما

 دلضرل اختل ور طعباؤبإ تضاف يل نقر طيت اوف اكامت ملاعق وزال ايع ا

 ١ نهباط نحماساوداتقن اف هيلع اور مبوعامرصم ممل اكلجراتكلل اورنعو ١

 ا هيكل اطاَعاَ  هبيمداسال ا هللبلا اونرحيال ن داوم هيلا نيلي نيتِعاَي |
 ا دقؤعإلا داطكا عناد اهم رخاشامزو ٠ اودَرَحِإلَو بعاز ةعموصال د هد ام الو ْ

 ْ | اخ ووك فدوعاطدلايل تمألا نيس ملانمدحا امه 5 اهشلعمهاع تنتَو اهمبع ا

 ١ اكتاوربغنالو ”ن نارنلا دال رااوطج ال ءاشنا ومكامو ,دامللا ه1 ة يبد هتمزمالو |
 ا هنوكابالو ةوذوال ةمرحا طساناو *هدارانأ مالاسالا نسرمل ازد ذاو عت الو

 ١ | ؤختالتاو» د ب اوراس اولا ناو "نكس اىرتوب ناو
 | ا اوبال ع وستتلا فو ىيلمتملاو هاهو ةئاشلل كم هسنالامزم ياتو نيطسملا

 | ال ضلانفائلا يدرمل نِسِلَو ءاهنؤد افرح شلاربعزم عينا ةرشتعاترإلا ةنماهلا مغ
 | اهسالومتت نانو ماجا ىئياْنْمَو شلل تسند هتئشلانمصو ان حتبب كااّدكو “تاّدكأ

 اقَساورإْعتاَمم و حرس جاوبكر او“ مسافل اوتشلزتوا مانكاونكوا ؟ لم شلا
 | هيلع هتواكم نيو ليفنمإ ايرعنمكال اري نؤكردلا ”لاخبلا الويل ااوكربإلو ١
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 أ هدا - داما وج ناد رار اويل فجري ناوخاوشت غال 3 حر تلم نم اًيشاوز حت الو . ْ
 ا تيدي م 0 نياوم راجل مه اكاش ثبح مها ومرلب ناو «ممسو ْ

 ْ 5 كرم نوكال تي ب اع رمان :ماملكالوا ةناّماو ةلاكدو با“ 506

 ا هدر الا ءارطاد "مطار وغرب طارإ مرازانذاددشيلر ”مولعانينلعتنيي نبيل

 لتيبالو ونا خونصلا) ندع مثدومملاد ترا وسب ١ نان ارالالا لن يدا نم

 ةسرحم !صاصزوا ساخر ناك ني ْن ةرج ةمراعبال امانا ,1قاواركذنم مهتمرخا ظ

 هاي نيلن) م الف , هودر اسال ها ليس هئاشتللا ئاؤاوم كتم الو تدور ةئنع |

 ْ تاويل م زينل! اورداجم الار ؛« ضب ارخااللاو دوس صرّح نتن هزرائبلا

 ظ ذك ب هلي كاذ لج اول ينال د وعدنا تبا بلا نيس كح اواج الو دوق
 ْ راما ورش عمم ثا نينمللا ور طم الد اذومرغ ماوصل اوعد دربال نما اوعي ١ ظ م لا ٌقصااوحبرن الو رت! رطال نوف انلاياهنيزع الو تا درك ١
 | 200 هسؤن قيطلا طاسوا! يسير "هاتي وانو سبط ةداود ول ل ايشم

 ظ 0 نيلسلل تاروعءاوببالو*هنيدزعاتماونشضنالو |
 | اكسو عر هز نلعال و نثملسلل :تاومربعال و “نيلي تاويئطار الع مهيبدااوعنصبال |
 ظ ب م :راشيب الذ "كلر بالو ريدال هحنيكالو ةكموصل هوب |
 ' اري يو لا قرط او هم نكد يتم هرءلطيبالد طيب هيلعتال لا وب الو ْ
 ا زاجل رحلاو ْضالُو مهنانمذ نييسملا تاروع) نعال د يلبس ملا اري ناو 0

 | دعاك انته «تاثفتملاو ةرخاكلا]خا ةجْلجباَم ع احر ّْ
 رع هلثر امالي عي عاو هي حلو قار هغملازع يحن ا هّصصصفو ميلا و ١
 | اطيح لانها ل سال نيل هسا كه رطل تلو ْ
 سلما هنيكالا قْنتساو : شوف 0

 | ريو طويطمارضالا هرؤط يرتد عملكلا دوني سيكيت عفاؤاؤ طورتلل انهزع ١
 1 0 0 ”دايقنال سور ع هب نيحرتصم اوماوو' داما نيدلمم كب ميتال ْ

 ْ ' الاميل ايزل مولع ةنجن وكيد ةرازغلالازم هنعاط ضاوي اني بونك ظ
 ١ ةندلا هّييلاضا ةسردملاب هتسورخأ ةزهاّلاب هطورشبل مزلد ددطتوع ا خلو ْ

 تلا توتا ةزجازديلاعمبس مادونا بير جسزمنوشسلاو ثلاثا نااخخاب

 ١ كلذ تتلافلزاو رنا ناحل بر هدرا و حل سلاو اص نضنا اهيجاضيحع
 مل اوولا 5 تاون ب تللملا تاكل لا طخ ائملع نازل ا
 موسما تكويذلاد دؤمملاه ير سنا عداد دغ تمالانروصنلل نلاقرتما |
 تلذركاذ ذاتشرلا تناك دوج نيه اماه : هناك ماعلا ماضالا هج اوم ظ

 | جيتس كوه ةزيضحب كلذ دات ايش نم نر شلال اًنلخلا مبإ هومزشملا اناكامل رئوي
 0 هتدادّيعوب| ارضا لاسالا 0
 7 و ا سم اؤيَش ١

 ضاررالو يد دو ةجرشلإو مركبا 0 دةسسا 25 هه دبع ا

 ءانتحلب امرا اناهو هوبا يديد ا سم ةزخال ادا نوشعزماثإف ٍْ



 1 هتعمضاتدر 1 اكن اكو هما ا نيرلادلج وشلالات 8 :انكل العطش

 ا ب ا ا
 ١ تلاع انيلع هتان لكلا نزور مارعشاربعلا ذكرا دكة تيدم ىداضرم مسك ١

 ١ ترجل نااتنما لع اتطوشو انلم ]هاو |نلاوماو اًبيدادذ ذداتتهال ناّمالا ا

 ا ملت هرحالا تهارذ عموم موالد ةزالذال هذنسنإكال دارت اليؤحامنإلو انينيدمت |
 | طا دروع هني داذ همم طسؤرشملا حيبجيركيلا مهما ل تفر ادن هرشدنيتبا
 | منو مهباخود انك اعرخي الخ !ايندراناذ ةيقزنا اهي نبجمطم يسم اساواسم ف
 ا ل يل 0 ْ

 | تتسرب لخا كرضتنالو ك الملك لمع تاضخالا ار كالابداح مسي
 | مي نزع .نإع هينا عتوهارماضو نيملاعلا
 | هياف مانرشج د -ة يكنس نحيل ناك مهدبادمم مدعو زعل جيجل رع رضا اوحال نطلع ١
 | حط ماركو لاك !احال ا نّوكلال كلذّو لاح ال اب يرئازظنح محا باجي خفتدااذاف ا

 لوحات اميز و ءاراذا ارضنا انولف هب بومن دضعلتِللا ف ذ ةّيوازلالا

 | لسير هيع تس هي اتت داق نال وزب هناا هك ص اوعي رس عمو نزع |
 1 ةنومن تم نبالا زم ةفياظد هملو هعصو بلل! ةلث نمد مونتاج ترن |

 | زول عاج ابر يب إش هب ا ا ةناهضامولشل |

 ايلات قزح يطب داما شنو ديلعم طم هيلا ابطا يانا اراكوا

 | اك داإه تادال انماقءؤعو هما نش اىدملا انين ائهلؤف ؤعو كلغ نطل تكيضانيإ |
 | نعرنهتيال نيزلا هياكصانل قبر خيال انت تل ارخاولاو مونعت كنا طش نادم

 | ماوك جيد نيب او حت هبرة ل عاتي تغسل مةدايعلاح مولع ولا خلاطا |
 0 ا ا سلا
 لولاة درؤتملاةل سلا الوربِف ناسي اَعَت هنلاتارضختسارؤنف و البلل مانع
 ا اا اعيش ةنادائعو ةتلّصؤ هتلازنضاوي هيض الز :داَق اربخيكتفنمهتااورا | ناا

 ١ 82-5-55 تاكل ردا كتبا ءاساعهال رنبنعجلا مودا كر قاايغإو رضا |

 . ضاوملا يع يرتجس هدو * هايج! كوك هتاركيب طي هديلعمس ايي تس اكلؤمت
 ١ صضعرلك ةنا دايعل اعمل هيج ةيوربن تدب لأ مز خيل طعاذ لوكا هعرأ ْ

 | اطعلل زب اياعاوشفبو ترجو راج وبما مصايب تس دانولاق ىوتييؤوخ دنع |
 مادا اناو كنركذشم ةجاحل تررهاشا و نرزتملاب كنج امإعاي نافريعملطا | ا
 ظ 6 هنع صيودب ضل نا ار ةجيار سره طعاذا 0 مولا

 كاع هللا ندا نخ هع هيككّوشا هاعانزنال ىلاَخُت هللان او لاثمال اراض

 ظ 5 م ب ةنلورلا طرد نم

 ٠ . عني وعدب هيما هش ا-تعلا انو َ ]

 | ميقا هيون ل نونتيطيمال ولما يف ةوتقناسا ذا اييفلانمؤياوخال خافطولام 2
 | يروون طب ةدهل فح# ١ ظ 0 مامالا ذاك هددرششدل اب تليف

 | ىترارلا ةخ زم اكهاكه نص ةياائسخلا د هدف تمم اهل موتكةوؤلا 0 ايآك 1
 ان ده حك تعجدم

 جد

 رتركلا



 ' اتباب لجو هتسبكر لع نيكتلا حتي ناك ارتبك يطع ظ نر: ةنازملابايناكت فكل ةدلخو يكل
 ا ضو انفع ق ني ذاع بابل ليش شرنج ناو ازباب نود نان

 ظ رتوتوكعمرا اننمال ادومع سمعا ثيألا نعمان هللا هع لاذ دايما اقنتسادعَو

 ْ | كو تلدوعم فال نهضوخوا ممل :للصلالا هسررالزم نم جربخلال اجا انهق ء تام دج ١

 ْ اانا ايبا لع جالنمالا اش تضج تيالزفو هزاؤلا بلوف ايزذالا هنع هنداعمد ْ

 ١ اهبنعب اغلا تكبد بدول بكر نار امدعشا ند يوان نيبللان فرش متل ١
 ا ثييعاعال الخلاب ةمهانزءاناكاّس# اذا عزتتملا تامانمالا امر ديدع نإ ةساهرادةج ١

 ا تل ذي اراكولف تامانكو لاوحامل يف ويري يرانلل ناكو هبال دامرتبالاةنتداضلب
 اذه ناك اذ اف هصضخ وح نع انمطيتتنسج نا زوجا ةجرشلارءاوؤ د هلائئاَم ارباح ْ

 ْ مان غو تملا هطرثتبلا قفاز زنق دقت هت جواتعناونضوف مات ضو 0

 ظ املا هنكمال د اجكل هجئيضنل حابب نعمات حاشا لا ا ءتيعتمدجم اذاتاطنللا
 | خاروبسسدلا خالو حسد دلاذ ناكد جا نحال اجدنوصو هطمح ماورد انو و ةسرروللا كل ذزجال
 | ءاشلاهنسالواياخت هلو صحاكطيرت ل اومن نقولا ظل مؤعل اصتضع
 ا هتازممراجحلا تثننساال ليلدالو ةوْماعَوأبت تسمو اب هزاحلاهنهئتستساو

 ١ يرانؤ زبك نرلاداغ انفال كدنفو لاق انه كل كف طا تسالا | هّوس تثيركما

 || اضمن اك اذحاو ازال احا تلا ةخا ًكطال عين نبل طماع داجااطلا ظ
 ٠ اتنين عداح ايحاصودروالل اوتئزتسا بهما 2 مما نم ىو تسانرئبلو خحلّضلاب ْ

 ميل عنا للم نايل تيرا ث انش اوتفاف امجربغو هييفححلا هيا نةيروذامماو ١
 1 يطوي انه اشد وس تهوركيوإ ةزعؤحال اكتمل خب ةغيخلك بوما حو ؤ
 يأ| | ةواحاكت وست يالا كيرلا هاهم ىدلاف مكبدإ ةحوخاتشتستسا ١
 ا تافهة هيتياؤ از تيقن نيج هوفر ترتسم ترة دقو لات فردذعلاو ١
 دزعلا م ىدرو الل هدو داموا يلا ادهاشمالا تن اره اي اتيلك امره |

 ا الامال ا” ةنازنملا هدهزمر تبل اسس ال ناشل اق نارما هليل تنك

 || نيبع تل ادنع تكمال هداؤاشلا «جوزخلا عنب طم هنهوتيبل ام اهراضو هدوجر مسيل ١
 ارذتب ةزئرتضلل ذ ابام نا نرمال نين كردعو تاجا هتم ضبا كواعش اًمرزتنالا
 ْ للف واق ثهكلذةيلاطاد نيا نسما هل اوه ِباَحَّرِضا امو لاف ءاهيج

 | لصلل تلقلف ذا تناول طر تحلق تصد وجميل! ةيئاضس ناوصو نّسحيخل دعو |
 | لام ا ا ةتاكناث كلذ |

 انك صحن هيلا خجل طا طّرشلا انها امهدحا ناقّيصصت انو هل تسل نانو
 يرتد تت ترم |مجص |ضوخ »يه ف ننال ذاكهج طهرش ةنالاقد ىبتلا ذل
 ١ زةمزم امك اهل ظنإع جركل هناتقف تفارقنا فاشل حفلا ءانعاييطة تم |

 امامي كيلا جاكيت تاديعب ةسانحو عبنمو 15-2 2 ةسدملا
 ٌْ تنل اعرب عت داوم تمد بلاك اكرر
 ناومنالا منج ا 2ك ةفملا تدمع وص
 ضعت ضامن 0 5 اناس مه ك ضع كذا ايدل |

 و .---سصح

 ا



 مص يس اذاف حاتم تاتا م ءاَينبال ائَرع ام هريقيف ام نجلا و هن ع لا تانصام هيدا |

 0 | لهي 0-2 يقم صك فلو ا م ارياجتم شنط ْ
 ١ دلاطث هنعز وصح طن يلفت هنءادنعد ركل >/اتالاو دج ترجم مصنف

 ١ 0 ؟ذانييلالضئاعر ص ناكو انتحال نيو نانإلاتئيع كبطل وْمَبَو مونيل هرحْرو

 0 00 0 كلذكو هتعيراؤيو>وتعتم وهروب رضع ال قمت |
 2 نمءلاجلا د هادا ناكم هب !كلتنقن إد ناكدك يروتلا عماجمامالا 0

 د نا ا هنفرطا الو طاسؤ ملا هتتسدازع لصيع هلا لوي :

 | ضو !دائتاتهنف د اننالاو ثيبداصال زم داخلي دواَمؤ طولا نيبلا
 | انج ماواكورتض تملا لاق دار لئطتننتساافاناكد عدن انصر ةزيمهاباناهاكاخلان!
 00 قرف قير والات هحشت وسن اكنم لومي نامل هانا دات اكو“ دتما

 ْش | كولادايفسناك قرا فلا ةثمل انا اننكيدعاياشن لير جيلا ا

 ا نولي ورع يبلع عيت رساد لمت مووت ةَرشَصو جلا نوكيل خالو
 | ىراال ناوضوعلات كرَصَت باه نعملاخت هداك هيا احا
 | ةطراهنافريصان يل تييعرت شاذان ومب هذعشائضر باهت! ناكو ماش هب

 ا هتشتائ ابد 'ك نع مايجي ده اخ هثيرحلو لج كلمة كمر اذاف هنا يس عا
 | :هددنعزا يورو 1و هاريإل نحدد معدو سعا تين ل فخ جار اذا يف افا 1 |

 | «فسل اجتاكو دكئثلاف اووسنن' ان تعط ق ان يباع هلؤةلزن كلاق امنا ةةشداق نع ١
 !اظاطعر دش 'ناناإل لذه نال لفشل ل ازمذمقا يشل لكيلا فاكاا لوب ْ
 ١ ل عناؤت مرح )جفنش اىدال نع خا ناك هعزؤتدىأ ترِجاَد تنهال تشو وأ 1

 | صحنلاف# نوتموماناتاذه١تعتتكا اني ناد اينو ذا ستي داوم

 قلالي يلج تلف كر يعافي اي داتفوتوبالاطاةز بي هيكؤوصالا ْ
 اعف ل2 تشاو غلا تلقلجاريجافل ان لغسل نفوق لن تلفت
 ْ زازا نشل حولا راوي نرش كليف عاراذارغؤالاناكد لو ْ ١

 ىراتنالاارظتو# هدرا قعر ذتلا ظفاحلا هاَوَرءامإا اهو در افرت حوت جاتو 1
 ا

 المإ جمان اككيئوح :وحو هذَفط عدوا ام بنان داتلا هلع مدا تاولن اقف نتا
 "د طيها اوه ادجل ف ل كلد لا نشل انه هنميف اب نع

 تتنك قو يكد فن كسلا خاكو» «هلقفتن عضال ايلا +بلصيف تاك عيبج
 ٠  20حشابومم مين 5ك دامئعوحاو ٌدانهشلا ةنعل اعل خنمنا ضرتغتنلال |
 رام اع نورلا كك ريذاعلا 3 :تردسملاق 4 « ةنلخ انلا| ١

 0 د سند

 تا ا 2و عجوججججس

 5 ا
 ] يد - هسا افلون دنا ا

 ايوحاتت هكر لوم لح 2 فرغ ار احوال يم 3 كربا لكي قع رشح | 6

 اود اهرهظ جماح طدراال كلّدكو* تنركلا ااهسرض افشل ةدحيتلعتنا

 ١ اكو اهجساال كلك «تالذج يدان ناوغلاب تلعاذاال !اههاص نذاي |



١ 
| 
 أ

 5 هدوووو د هدهد دز |

 تدلاتتكرشان نا ترو عالق 7 ةرصو صو اتلا ذوعورنزال اوتو ع عل اعهلواؤكنوغ

 نيس اذا اضعطتاعمال هنمع هندارطر قير شبرا يزعل ادع عدت اكدقو هيك دع ١

 ا ١ تطاخنخو ادحا كد الج 2 فاه دومب ناؤحل ضع جم هر املا دوقم )تحل اما ارك هينا ا

 دونا يرداتلاب رضع هباشلا ثيبداحالا ةيضرتفبل يحومَو ثيداحا هنتي باودلا |

 نضع الو مدل جزخو ازيا ديريتصيئ اللا جبل اب ضلال بئداشلل شح ابر تسكوب دال |
 تضارب بجد واح هن خت خا نق و همز اف دن عونبل م درو هحولا ا

 َ مل افَنِحسَو هنبلعض الص همال وسو تلت انبجرسزفإء جت وديع مها لتصضالوسر عمتفوزغ ١
 ىو: هقفح حسو 2 هيلعشا | ص هنها نسر عي هعيبعنم نبع رش هندا لوس تلفقس مل ل يحاصاب ٍ

 ا معتق يلدا امو ينم ضتلف لاف هابي هل كد نميللا ل او اهي دبي ضدحُم تناك هزد

 يعرج ديالا نبتت كلة دج تاكد تلت د اجيب عيزاغ مكنو هبيع الشمول ١

 انه اقل الا برضلا نعل دف انيرنج هرمي هؤنل از دكربل ابا عد ترحب د يباراذا ناكشنا |

 قحط ةذإبزل ايبح برضا ن اكايمرملي "اب ةبرتص يلع مرح تزخر ذا اننا اهيعرتونإل ترضلانا |

 يدالاف ز هنكلاهريغو منا لبالا ثلا خبات لِيَ قرئوللو يدالاز مزن ناوجلك ىحف هب ا

 قرات ناب اح سنام دَّرْداَمِدبوَو ليو اان اكهصاضمل افانوتملا اتا اهلي | 0
 ١

 ا ا توف ه هلم وجا ومن زال خدم ديباوت هْنصّوَدَو اندومي | ١
 4 عبو فن هناا ا!تضوق .
 | اكئشطللل ؤخمرروا1-ٌراعضرالا 'ئتمراو تزتعاذا ةنادلل حل ويسمع |

 دينامو اج قمّرْضَش نادبال هن اذ قرط زعت قرشا ذاك اهديك وْمَيُو اجربه وتمملا

 | ويخوت رووسملا ةئ ايدنوشعالاو تنوع اك اصعد لورتص يطا ال اناواهتشبر ضامن

هائلا وتسعين |: 5 هن نمةشحادفو شانلا
از ”ةرمحَسو هبيلعمها لص دانس لسراو 

 اد 

 انو دعبل ءاجاذؤا مانا معو اَهرْيس ءوطنمؤذنبعا ىف ان نا هنا وسن ايل م ةجاخ نجعل ١

 ظ رض هايإ هتئيطعان هدونقس نطعا لاني ملَسْو هيلع هندا سوزان هيبسا نا تنوداويبمت

 فتات ةرخ زموصعل ) عظفالا اناناس يطول لانفن بارو 'هسخف ةباَوديقو *هرجيزف ١
 شفاف يدع هيرضم باكر غو -- هرم املابدهم نيل ةبادد يد ه«تناسخناهب |

 ركل "2 هتلكمرعس اكناوريستيل َداايرتح هت ٍعلَددت 57 يوازملا اظذائلال آن |

 ْ ل ف طش المنافع تف اعرب 00 بعئاطو نحتلل نا نم مل داام كلد أ

 ١ دامو دري ناكمز* + اميار ايلف لكل ابجنان لا نه لوم ينال اتسعت ناكو هاهم دي |

 | هديتع اهني تلح الجال تكف يزل انحلال تنل بضل! انيلحاهيحا سه زي نشعنناو |
 : مادا اجب اص)عا ذا لوب هدا هي صل زل وعيد تعمر زينا هيلا وصولا لا اهتتغرو

 ١ تكا روت بن يئزالو مكر ل عانإ وخال ةنال ترتعاذا ايرصمل لوجبالت ل نكد 5لاع رج صلاقأ

 ١ هراولارتال ةتااين راو اىَءامت بضل ع كدت« ةفرة بق زال باكسنلت كاقجانام

 اديك نعم باورلاهدرح نتف حستو هن ٠ ملع دما ص هندال وسر نادَحا مامالا خت قررت هدشلا
 ْ نايا يبا امارات يؤ كال لتي هنعشاوت نك حاس

 ةاشلل ضني هنا درونفو«مارختللذ ِبَيبزيِدِح برضلا ٌءانرقاظ فرمره شل اوريبم

 ١ ببونمو كلاوو الا اظنا خلات ااتخإينخد نا ايدها هزلامعم هيت صرع ةايتزلا



 ب اينهما جس انا ناك ةءاض عزلة زعون هدب اننو «رذملا ضن هباوتلا كلباتمم أ
 |١ هسرلاناضعانخاوا هتتاوزغا تحافال ادند كنعلوا هبات اخ لاؤإو اًهزيغوا اد اينرلاع 0

 |وتع امان ناناتلش الو هنعنه ايضداةر دل ايالؤق نملة نا اضل ليه الاف اوزع ١
 اايكاذ سك ١م ٍتايبحاَص لانذ تتش هراهلافْف راح  ”عاردغ نا اتنفت رم ْ

 ااثعا اجرا قك اق نع اصير از الكي دوم اهنبكاف هريس مام لالا حاصلاَتَو

 ا! تاليا هسا هحر نراا] تضم رخاناكو عت انم هن هواش ثينعارمل اسمان 7 ١

 ١ الظيزعمادل يك مح لقيتو هدو هلتضم ةثاذو .:ربطيتعزعلزني لكم كسؤفنلعو ديك نك
 هل يل يلام ا لا و فلحلا كييلَعرتكو هوضل كرما ١
 ١ 7 « كراج اجاجت د هدييرولات ٠ « مويلاوس تالانم دل ا

 ا :فرلاع لاقت هلا: هنذا "م ا ىو ٠ ٠

 ١
||| 

 ١ نتا ةن امص كل هزم اني) ا هلك بو يدا نعني بكن وموا 2:نظاوم ا
 ١ كما ايدل ءّؤسرم ا يورتدئبلا تننو وعن ههااتم تطل ا 00 ا

 8 | قرد اقوا «تييردل عامي ناوضل هاا «ةلحاتم كيوذت هرثبكومو هرماوال اه

 ا
 الإ

 احنا وسر ربو ةرابزو* فرس نقولا تشاو اخت هتداركذت هولا لوحدي
 | ويهاعيع ةزاين) ةذامطلا مصعب يتخساو «نييلاتفاواًينيالازم يع ماس خلوا ْ

 ١ لتقل و كيال نه طولا و *همامأللاو ”نيزذاشلاو رمودلاَو 970 اررغ ةديطح اهتمو

 0 0 لا د م 0

 | كوة تل وذنل وسما قتلت هيلاب تشمل بيلو هزل
 ١ ”ترذلاو مخلد“ هييضلاو*هّيضخاو نو 4 ملاك هد اكاديا وشم ع

 ١ نانو اهم هل )كو هامدالا غن «ثراشلا ضدوًضلل ههفنولاد ا
 ثيلاح اير هبريلاف « لح وزع اك احا هلام كل ذرتغو يصعد تزنلكزم جؤتلل و

 .٠ ١ .. ىع هي اع هند عناابمو .

 مقرون هل يرجذ مود تنيشملا لبان تللز يوك ز لكون عنز عوج تنع مغ

 00 هتسوسملا هد نككاَو هوَ هلي ياسا هلزخفط كامو «نتملا هنميل اا هطيسرصاكمب
 | اناال# ايباد هدمت 71000 دنس اكوركدو همجي هوبا دعو ةظفلاب |

 ع هان ليطق يشل وكوني هطحلا دس نم مامر
 ع ل ةبلط تنل فلان ميقا م 5 د هد

 ده جد ا مالا ب #ك  سببص 20-2

 0000-2 7 قارحاو هول تتش انا تاني انه جاده دحوال ْ

 | ةكاؤللار نضو تاشللا تيدضنو٠«ت ابرطرلا فيمي ّن عتق

 4 هاوتمللاو خرط نياق هجر ههادوسلارزوتو هزلا خو "ترون هنو*ثاتمالا|

 | ذاق هسادلازم يضلاوث ناييشبلاو القحلا هلكت رونو ءازيلا تن
 | هركلادتضنو ءه دولا طتقستو كيلاغ نواجلا كرؤنو 1 قفعلاطاختو”نؤيجلا
 |وتستؤ 0 عمان عارماو لأداو هلال ناريس هسا ل ايدل وب ١
 أن قاشنومأ لات ءاجيجابهذ دنس تاهت ذ «ناوفهل راسا تنم ها يعم ميك ا

 وبرلا



 راهن ج0 2 12-2 2222 7 2 22 222 22 لل 22222222222 222 :

 دررسعل
 1 نييليال اثييلج اًهِحاَص عي ىنب كنان“ م 0 ملا

 ّ هنيالا ترودو «ءازل3 نصري اداؤت عّس مانفسالا و طار ايد لدن متاح وشمل ظ
 | قلل ارد ارهظتز ملا تاهخجت نافجال ارعش طرعشن و ثلا كرخو شعل الزند

 | ترتد هلويلارسبخو *ءلحتسلازهننو نغم لعؤنت و اندعاللاهنن د ءاشمحدل ارثفن
 ْ ايل روضحو هتاضاانعإتكل١اثرؤنو "نوصل اتحتفنو' يا |

 ١ ارالا عاؤناو م ان عوفولاو هماثالا عاجو كرجل ماكنا تارواطحل ايف عَوفَولاَي |
 ُ نا زاؤشادخاوخل ممن هاف وو نيِاايظف جيشنا ايكيا ليحل يئن 5 مانغسألا و

 1 ( 0 .:يكا خو متمازولا توهتيؤوب هكا نمر اال ا

 اروسملا فارتحاو للا و قرا زم هزم هل يم هدم تأوي ١

 يف ةذ اصاب اهنا جيلا 2 ليصل ةوتهن أم هتخن انما ءوستو اًنيسشنسلال او ءزتننمللا قتيتنصو ١
 1 لاهل لف عامك اتضادنه ناكاممو ةالَصلاَنَعَو هتلازكدزعةداممل تهدد ١
 ا انوكي هخرشملا كزدإع نار اطئيبلانبامالكؤ ِتتياَرَو هراَرحدمن ها يرسل ّ

 ْ 'اكالذل عاملا ةئياغ ةنض ل ابارثنو نم ةنىل- فن زن وجت الو نوت إب ولاَ ١

 ا م ارحبي ءانفالاو هثنشحلال د ان ناؤنيجال ةروكتلل نبا ايظف هلال خخ
 ١١ الد نمو لاق ؛ءاشلاورصمو قارس او نّملاَوز احلال هاند ملاسإلا عز كارتع ١
 ا راك [طتلا تلاد وكي داكيتلاو كانعزلاو بيلا دعت |
 ' ايطالاغعلاة ون تةلختلاب ةنكسم هخررشمللا ناي هعاجْت نهاري تلا وفاو ١
 ْ « اعراز كلذ دكو يوغا الأ انلكاو اهب العب لاف : ةركسم انما طعرصمشنكاو ةندضاتيا

 1 ا هدهان نانو تو اع ةنكالظو كلج اقفال اهدا ةلولاو بهدا

 ا انطع لات نح ههدرال ليهاذملا ةيئا عاج اباد دش إبرض ةز را ابر زعو ترضال اق كل

 ١١ هع وقنتدا# هلارجت ناركسلاك ةعالاط خفي هتان او ين بو املك حا 5

 | جالا ةيدارتبلو”دعاؤق دوش اشلا ءامال سهم نصت مطع شرفا اباد رفا ءانالا نعت
 ا 0 لا

 هه © -

 ْ 22 .فلاطسالو مميعما "تدل ولاقحلل سوت

 ا 522000000 ىننا انيئان اظل را جاريوحلاو مياوئيضملا تحب
 ْ ددحب ءوازكتي اسك ل كاف اتيلكازع ةياؤلاؤ عوشمو كلدات اعر 0 زدمش 0

 ١ سحب َىْلَمَعَو همن ةسامسملا قو انه ىحاَص جاتيج د زتعبوا ١

 | نيشان ارلانكعرعل وللا جاني كسلا نات ناف تاتا لوظوانناؤغ ١
 ظ يتنلا ةقزاجمل اوقع بؤجم لانيط مداعما زن اقاتلكف مهعاوعللا |

 )ا 10 يت اق كيد 2 د ”نؤنمالاك ابني ايبش ندا ْ

 ١ كك 0 ل هرمات كارا َ : هبه قادس تل تال ]كش وخ |
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 ا

١ 
 || دعم
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 ا ا
 ا ||
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 أ

 الغ تيبصاك ١ ظ

 مييخؤ اوبتما شو |١

1 

 يملا
 : 0 ما 0

 ١ .ناؤتم هته: 2 بكرا مل ا
 هي طل

0 10 1 311 
00 
0 0 

 ا ارض لا اف : «ملسإلزم و 256 رد اص رنا كوست .عا تفرك ب ذئب ْ 0 0000 2 2
 ينك 'ددرظمال كر يعس لكسلفو و ةيمنب|سوب حعووا تقفل ات --- ا

 'ىراصنلا تب 2

 ّ لضولؤفومو اك اينبال ازد هناوخا حم هسا ومما ْ
 ١ «ناكم كنكول حبلا هيلع عسا هلوقو ميمار نيل! نخارغ سنو ةئيليع هنا ا

 ١١ دجإإ ناهض مي لظخدو ةنئل اللازم تو هنمزع هند عض ضان غ عادلا تعال ١
 ْ تيد ريموت هتلع هندإ إذ نضال جنم كلذ تاك ةيحجار زق ْ
 ا ةييريل ابيل :نيِوال الع لت ِنضنن ظعضرال اراطمار ايو ملك هنن علما ١
 ١ خيال اوجد لططف ديرم عج يدويا ار اعاد را متمادحلت اعّمتعفو ؤنرتعز»

 | اتا هيلع عمار نا عنز اتخا نييئاترتااةدسو خقنفو داك
 | ةينكدباوصارتو يع الح هنا ريس كر يعس لصرصنبلقنا ١

 ا طلاؤهنيلع اصلا ٠
 | نارزغلا دنهزعب اغَو هيشملا ملعب هشللان ناذهلاتما علها ةنعاقلغ أب
 اوما حا م نايدلاولاف ال ةئاعهلان ناك ذو بيَسيِلَعةوراَوهاسملا ١
 ٍْ دن اكايعت هريس تملا ااولؤنل اف اتييدصنخلاذ ذاتابرع إس نركن كيبع

 | نيد اتسم مازال تيلصا«هلزفؤ هتك اذ وخال يهاب
 غلاتك الادب اتكون نيتاهبب تلضع اد اكب د ئاواب كاظعا |
 | هنناصخا واكل احاح لاق ها ةزجزب حك ثيدحؤف اج لّدلو متداؤت هيماب

 ُ اناس نكلولذا انو جور تعفو تكس تايب صن كيتو هيلع
 || (انل و ويسنان ١ تو ميطع شالك دازقر ٍلَسَو هنلعضإطص هنايحت شؤم ١

 ّ عما تشمت ىف يرتص عفش قاو تان لواورضرال اهنعقشننانهلداو هيايتعلا موب

 ١ دول بست هال ميه ارياءنبإ عم ليست د: هنيلعمدا تصب دان اعاد و رمداوح اذ اريج

 ثسرحؤ اكضالا نذال هيدر آدلالا امن كيدادؤس هاف يازملتضاانالؤويبالا

 ا هلثدو .امتال تلد ثمزم موضخمل وصا م

 ا 0 موطازعقطتب اموداَقَت هلوذؤ اك”مزافن

 دما يجتسو 50 هتعدلذت رحل سم
 | ”تادلصللا كلن تينا *يرانننطلا نيراارّون حلاو انغلابع نير دان يشي

 .+ داهؤنالا سور
 ماتعد و

 | ؤرل ةنوجاةنج كلذ مزع هع هداوصر احل اناَجانقُم“ د

 ا يار ا / مارب لع تيلص ادلع م ذدلا تبرعت هلو تدك

 ١ ب 7 ووش انهتاتندال تلءاذال انو هينا

 هن م قلت هيفي جي دجتكللاف . نوصخال قثدلاخ نزع

 واع مما: همواعت هسا

 يزست



 0-0-0 7 اا ا م ا ل بح

 راق ايِلَصم ءاتصتزغنا اهقم عيب لانه عايد دايو هيدا جم متع ئرطسم تم |

 ودين اينركأ نماذَهُو فكل مياوحا عشتلل ذامرم «ب لشلعلة قفريواىْكَحب اىافوا

 ةشسو نا نات طلال بويمن لعادل جبان ىف 2 «عونعسو كلوز ةزم اطمح هنوك
 يح مْوفنَص اماما نا نهضت يكرم يلح ب اتنه كِردربدَرَو بام بسو نيتانو نينا ١|

 ١ ا بوت غابت ماع متت هيعارل ابان ع ةنكاسؤ ذب تع ورغت ايي عما

 دك ومالا ارهزهسانلارقَسف ءلانهةنانإخ دو بره ٌةِرَرْتَحمِحَو اعلا حو تلثنا

 أ

 ا
 ١

 ا كاباف بدالادَعُم يم مِن ومعُت لاك هللا ربع ْملحْماَدَحَد ىماارتخعغكل زب

 م ريل اتا اتكوهرجلاو كلة زم كرالوا نكت ن اياب

 1 : ِ 0 ديو اعد هدا هش اننضَو

 ا جو بسلا تيواينارسو مملانغت 2 ضاق اراك انروما "اكمل عر اكضالذ قرداّبم مَنَع ا ١

 نو مود تود ذلشل او لاول زم نام زبك كلان يرافق ةةيوش وخلك ظ

 ْ | هعتوبو عاتب نتوُصَو رمال اعدت ايرتوو مارح ىنىلا كلذ يكخيب ناريعنم ممارخو | '

 ا طورت حا كلوي ةاتنللف ٌُ اع ىناتتال اروع زيشملا تاكزفو .دايحانيبوصو

 ْ 9 ١ دو ويا ايكربرماع خامه ناكر ءاههجوالؤ اًهرياالو ةارسا قاتيحارظناناب
 ْ كس بتنا هاجد اهب نششف اذ ذ حلا يد ةرماخ هينركريتب |
 ١ 0 ةىئزدال لبا لاَمَت ههازم اا جامل انا عوخاوإ ل اتق موراتا ذ نموا |

 | ةازنقينانفلالاق مورا زم هوجلا حابص اثاكحا هسار عوار ف نت شنحملا تيل ءامونوضانفلا
 قد انابهنداو آف تفرصت ا ان اشنا ءانيدل درا ادق ئتؤعد رص مةلمانورسهملا ١

 دنطإ تظن هد نشا هوس! لاف: وسز مح توت ساذ لا ظفر هاتي بوامَس كلطحام ١

 | بر ههرملاو ءادخا هيلعربتتفت اهم ايش دلي ى جال ليا ذولا نمارعطمر يضخ )بالازم |
 0 .انلحل لاز نمركدو ئشرلاو اكونت تنسو ساتلا عّرواندنتختمملا تاكم نالاجلا |
 | مده :دههسمجا 00 ةفارحإبرماّو هنييرطس /

 ا أدع سس رداززك حا ْنَمَو ةلذلل صيحوموال ماعم ءاكتلا ميل هتشنملا حابات نموا
|| 

1 

١ 

 ا

 ١ 9 ء د زيملاعلا تبر هياكل 0 ىونا هيد بهذ
 ١  0ندع هييواغ ةهلزهاصو 8 ١

ْ | 
 هما كة دنا جوشو ديلان وكم كل ذريعو ألا هيلا ويلا قرش

 هادَهت ندي ايايلاو هطسرساك هلا لاشحقا وجو هريس دوغ ليقول ١ ١

  0ت7 سال وح هدد تال ساني ليلاغ تعزف هسوكولاذاف يعكتنعدتا منريكامةعتلا
 ١ دا ةارث دل3 هدصا ء ضو ومعي اكلاقوءحلتملاة ءلضإلا

 ١ اجررتتلا تدلطو نوصل اتصؤتنم او اا ةعدملا ذليل ال اضونيلا انيك |
 اميز اذ اتقبل عير كتبي ةعاّس تققوف رسلان[ 000
 اا لدا رتلا برظخ اباحي ويوم يتعب اطال | ا ١

 || وظتاناو ةكجلا ةااسمز» :ءامالا لت نمت انذان عجب ةنعاشس اتفقت يملا |
 جت ددانهإدمو" نرسل عانجإ وع كل دو هكنلاو ى.عيصلا الص ةنانمذ كاش“ | ا ١

 | عنض١ اصح سو هنبذع هيلع ص شال سو ناك ماتمونالل تلف كاف ت>نرئادع ١
 مس سس سس سس سس 2007

 20 س0. اطل اد "ادم 032-- تا را رك اكدت *زي نحن



 ١ قف مؤسف ذا دارك 3 دييصرال ك2 متو ءيعمدا لص تال مص ناكاكوضما| ْ

 ْ 2-00 ءاضلانمكلذو ةنالاصالو وسو عصنال ةدولضو هيونصو 22 سو هنيؤع لا صمنلا
 | انرمادزلع رجال غرك تبرم عز نصور انيما عداتملل هلا يصعد "تابت هشاودع هدعاطل ١

 ا يت مما هدير جز رماوشلا ذلك امو ا تالا ةلكاوهزعتفنات هرْطَج تادف" درومم ١

 ١ نياك كرم بتحدي لكسز ضصادحا عيسي مضحو «ممملكلاب تست اهنا ْ
 ْ + اها هلا دع تلذدعب هاي 0 1
 ا
1 

 0 لدا دال ذولا ظلت من 5 نب ترن اج

ٍ 
ْ 
 |١ كانا املا يلافن شرعت لالا ةرك يلع ترم تمرتم يوب العضل افعحّناطظ ١

 ا ابيل كيف كربلا اهلا ةرككزم حنيت كين مكربلا لا تحزامانا نو اذلاقك ا
 . نةطركي تح ةدلطعغمامونزعو دو انه شب ةطاظ جزم قايناث |

 || | دنم ايو اه ااك اتت نظن داك هدد هيد تتم م”ةالتايؤماذا وقل 0
 ١ ا هللاو هاو لون مت 2 نع اييناث جوج هتمازتتتتس نوبي ١

 ١ اتناكو هدم تنانزخ نإ ةك انا ططلا هالَسعف كلذ ناكو هده هاواي

 / ْ اييوءانشلاو دراي لاطتنسانهسشف بدع ةديدصاعسول هني

 ممكن حو اتفشأ نكاد نشف ماجا ذاو انسخ م امبسطيَو قالا هحارطلا تهب
 ْ قبو نسما ملا ناو نولؤني نزلا ةّرماسللا نرد ةرؤصرم بنفادمو ارح مجرم كلوا

 | هال بعزم رؤصرم هنشلا طفلا خلبا نيبطلا, هدب حول لس تست هسا لكاز»

 ١ تلال لع هزئازم هيو سضع دوور انلذ دماشيب ماعم يل اكلته ناك

 ا ءايوه برق د عناطيخلا كل سازم هلك اذه هتللذ ةضرذج خه ضع بوتمالوا

 ظ ل ياو د يسر الب تالا هتان
 ا | ماموا «دّسائلعؤلا هتِنبييِلا هس وم خارؤما اكتب وم ز مدحاول قاف تا دوحو نفاخ
 ١١ هعمسو ءرتصي ٍندْكبو داكلاب قلتو تاّرم ان < انوضما قط حت ضن زا
 ا عجرٌه لف انك تلقوا انك تمت كللا دل ل عنو دعمت ءابرساتاان هدفا نانا
 ١ كلذ دعب كش ماني! نيس ةيسج تتسم بان قدم ةارتمكا دَتَعناكولو هيلا

 قطع 1غ لنا جملا ياوحور لاغئرنطلا ةااَصا كلذ ناكر“ لذاِخ ا
 البجلا مانا تهدم ِتباَررف رص ا ورمظلا ةتافؤ ىقملا تيرعز اباه سار د عضو

 رو فقر اندازخاإلا منج انو نب لان امن نهانفلا حنا نال كل ا
 ١ كنا هنفبرطو كمتل اند ايصالع رمق ناكر اما انهض هلا ةجك خذ انسحب

1 
 ا موز ماج اطكمرق د يادوب 59 هب تاتش“ 6 ناناقو ةحلاتمللا داغاف يدق 3 1 1,1

 ل يو تيبارذفاو ”دبلقز هلجوا هن دان هكمتوا هديرعب هار اًسروخَو هسا

 ١ دعرشجاإل انا تنم نالطلا لست ا - اهنا ]وم ايوتبونعفب م ةحاد |

 || نطايلا ةللف )او نطاتلا ةطظز توه والنص لنور نهاد هازل كعب
 0-5 هلك ّىةناوعاوسولا لاو زدل تك ةؤللاو عيتؤزف ةؤللاز عرفا عنكم

1 

 ه1 7020118: ةنناتقلاب ن1 تزن ف فلنا 12777' مح ترسو



 را وللا يت 1 ا

 | طغادإ هيبع ون امر رهزالا حو اجي وباررص شلل عقواكرعم ديزي الدرق دراجات جرم
 | قرع سانلاو يباتنلا زيد ادعو ماؤملاؤ |ًوننسالل ةنروع تنككابرو «هرعصي عيد امو تعيب اذا
 | نم اسوسوتنن[متنو كاريزما هد زبمنيسَو نا تيه هتمزعسل ديل اراصايئرو هذيلا
 اح هيكرو نيدءالتت دوعؤ طينجباطؤبرس +اكدو جلال ابل ةتعو موك! نيببتيشس طادضف|
 | اناوح ةئزيرم هكبؤ هنماعُو هلاشو ئودكمهسلرو ناترعومو هيكرو هكذهدصمإلا

 حتمو ام املاربركتد هب ل تنغاو هايتي طف مل! لزنزفح كلزكلاز اذ هديك
 | مكابي تفضل ابني جزم خطهلالخاذ نعيلك هل علطت انتل 2 نجيؤع اش

  اقابناارتمفلاتنلاتو همم تلال اشد انزل اهمعحرد باشا ظاسو بك يعط
  ىلتعو ضرال للعنلل ةدج اَيشونِلَجبتتاَنَو *هتوسو هللا موب كلوزقدل
 | موتة لجاو هته اهب شمول نياازعوب اتلاداو سر ناجل هالو
 َ والك كو ةارنغل ا ولمارعلالا ةزكن تا واتقوا لوا تازعالا هتبزمرلا عك 1

 | اروح ولا جال ةدرسو سؤ الدم تباررَقو بسلا ناشط باغ كلذ ف ناكل
 | تا تادؤجنم تاور بككدلا كا عل الون د تار زيكأو تاس ثالاثافرطلرك
 ١ كلزدا اش 'نالطوب مضمْيذانفو كيلع مال اشارت لقسم منمو ةناكعل كال ١

 ١ لطيإال كلدنااتلسولو هةننعو كلة مار اضو نيموم املا هذاا ضاف ام اما ناك ايعَرَو ١

 ١١ هجارخلال هنع:نعنمملل ةهوركم هاا هبزغملا ةداتيجلا انه تلقانتن قكمونم ةخئاتفلا ١

 ١١ باح يرمو )سر هلع هال تصدم لور يرّهزعةنِطرو رشا اهتم نعةدورلل |
 | عزي ناك ارو هن ةنعتفولاكدسذؤكعرسانا اكرغاقاهليجم اتييذاذ كذب هيو ختراعرو ١
 | ةالاصلاضِإب لؤقلالا كلذ يدوم هلطاب هتسوتو] ثبوسوسؤن مزمل ك ةالتصز ا هنضنؤ ١
 قورلاك اذه هل عكا واول مال نينمولار|تنو نيينؤحلا هنيال اى نتعب انلاوةئاضصلا ١
 ٍِ اعدام هلل وْمْنف اناماتنا يلا تودي ةزتحح هالاّضلان'نأف ناوكهاسنالا نبدزم ١

0 

 | اًومداصاو ضمه انلقدي تبلباسّرُم ادق ل ا ناو هدورخلا يدخن هسوسوايلا ا

 | ارسل سوو زينمرز لاكن هبال تقولو كاد لات هتلارنجب لَو ناطيشلادارم ١١
 ٠١ دنا ماعدٍجنءاملعالو هلاتنلا ادلع وتو مال اجيب اكعةيؤنش الات هند ايجونب |
 | دقو“ انفالاخ هلا تارتنم اح سل اًمهنال انهاعر نعل هنا بْرذايوَحَ ١
 | دهر ةجالثدزعاتلقامواوكع هوزخلاف لاقو اًملؤنع ناطجتتلا قابدلاغن هتلاازربخا |
 قانمؤن يذل ارججشلا ءونمإل انَساتمؤف )تو منبع هنداوتصذدا نتصل كيرلا «كلذ |
 ] ديالا ط سو هنيلعمداتملاقو ملظو اتسادتفؤرتطنو اانا وغ دان ةلاف# نآلانوبؤلا |

 ا

 ا

 الخلا ةدسوئنتسب كيلعلاتو دون وانزل يلعب لكلكلاقوانين اكن تحإي
 ا دواط ناك هلاك :تعرباكن اترّومالاتانزكمو 1 اياك لج ؤمللاب اًملِعاوتصعع رز ا

 ١ فصل اناكدتو نيت اريطغلا آكل جنينا نرتنعالا تيس نايف خت هلق تلون

 .فاططالجا مال لوتبورؤلا داتنسن اهون وبلا يذاع ناني مهعشإتد ١
 | ددمالاب هب هلع شامر باضملانارخناعو ايش تعدتبانف نواناناخايفاق لاا
 ْ كلل دنع لغد مو هلع! ايضدسا وسر نا صخترل لوعص هنلعم زجاو |
 . رفحتر لانفذ زا نجل ١ لوبي مضت اما هدعلب بارسال نعرمانااوفعجانا ةزّممعو هتيجتم ١

 06 متسم

 دمع



 وللا هع لو ةساودتتتساف نع سانا اهني اهبل هتيلعمتداإبتس هدلا لوس ١
 ْ و هنيلع نا وص هددادؤوسر هلع ناكل جريل اند اسيل هَمَع ناكوايجا إب تنصل ا

 ١ تبناه جاخلا انضفونعم سيدا قلن باناسق وبول نجاحا ماسالا اان |
 | دع لص ضالومو نكي هنا هرلو هل لاّفَن بؤنل و2 خي دال رجلا يعطتيي بابذلا ا

 ص (صا وطبيب يس تع متو "كلل ةزع منال جزم خالصا دن دز رجل بْونالاََ

 ا لامن اهرخدا اخ امج زعم ةةلاّصلاَو ءؤضولايف هتبوسبتولا تت اكول وصي هللا هع
 ثااناكو طقرسوسوم مون ناكاف لذ لتضع اهو هب اكصاو تو هنيلص ةعال يو نع ١

 | يي اكرم توب يعلو تيونلا دزداود ونت حا عدول ديا خلل انيبلرلمت
 ا يدمج اثااي هناا حا كر داولد هير باطلا نيزرع مكر دارو -- ١

 انوسوسولا ٍتعانت ل ومب ساهر تل جوتمما اناا د خشن وسو عوعلا

 اف عشاان مسي دنيعمند سموا زع عباد اهضورح حداخي اولنننشاو انقوثدحا فلا جينا
 1 را هموم تال دكو طف هل يونس اكان عون ْ

 نعربهمواذ' قرص هّيينلانؤرح حد اخي ماغشاو ةعياطإعناطيتلاةوكسانربعال |
 ايفل كلوت نوصل مساج صالؤنب هدحاعزتف م 'هاللضلا حتر وهيل ا هنباْعّم هرودصملا |

 لاف اعلكمزال ميلا لتي رم هنتدتتو كل زب هت ورنكا اوتارمرشسعلا ١

 ْ اديان أل اهتاكز كينززنو اهات عارم هالاصلا ةِسل خيب نا عجب لاذ نهتد ارضاخ
 ا 25 تال ام تاكل كتل 3ناكل رح لتض نابز ناهد املكلاغت هللانار زنون

 0 رواها ذاواّسونال دوغ نيإيلا هل دؤطت اضؤنب ا ضيبحلا ا بهاذا تامل
 ْ ةررملاو ءونصولل ءانرتِغ فمان دقن مل قاع كني تيك تسال لوذيط نإ ماهل لونمت
 ْ نم هينان نسولنيف طش رووا نيسوسولا الوهن هدجاولا نوكيا نوج عنان
 ا ١ر نك رد رد طب يذل اكعيل دل تمزكأ نا عئماد ملقا ءاعطاس اعطجرل د ةْشدِحَما

 | مْادَتَت درو ام اشد عشرات ةالاضلل جرح د تيس ْ

 | ماقدل امان هنت ةف دع فشلن هل كانت ا نشر كنعتاماغلا هزه ١
 ا «٠ تن ملاخات د هسريللو : ادا هولا ْ

 6 : جنو هتنالاقن ييارهامو .ا

 | دعل ذو ءاتطامو اره اظ اكان ب خلال يؤنايراهطاو قاف ضاع ةارطلإ يونغ بط ١
 | اهتابوعب لوز درئلل اهداتيفدات سمسا ةنضإير ذنع تامالعرب كاز كلذ ن جودراعلا

 | تيترصل اوشنم حزب ام.خازمدن لنيل الا تاعافؤانحلا انهن آل اضرعا الو
 ١ لا وو صمم ِيَرْب ديل ظايلاغزاص -- ا

 ا 3 هانا تر فال
 ا نعاف هيرست ههاوتعلا انهو
 | ان كلا خليل لا داكن ده «رطا خا انك تضل اا

 ا ان*يرتفدايرإ سان زهد هنن نملك نول كا انهو ةةعنإ فمر حاضائلسلا اههلع |

 || هرعاهتطعت هدنطتوا تذن اذا اقد هيدا طال نك هنعرانل فاول شلال ْ
 ْ امي | امجسال بلع نيل نيعم ناخلا» اًدامالا اا نوطمنال امر تداصع قرط انسانا ليي تل ذزكد ُ

 كا 3 ةتدفم تدع دم تمقسما

 ا 2

1 

 لزث نا



 دل اثم ا قطر كا زم نمغبدالا نيربطنغ كلذوش تاتذ ا خلايداإين 5 7 ىصم ثانمنلا ران

 ا ال يدان و كرز اع نجم ترسل مك

 انادد هرّصن هوك كلك ك هنباَرْزمِرعِحظنْن اك إذ ةجرشلاايادا طعمانمانتنتسا ارش نك ١

 ٍ رلطنعف اد ردو هدي د مول حبات ةنين موري اب هس ةارار اياك نامل نيت هرتسا|

 أ سماق هاك اتةمدل قرض ادحاداكبال ناكل اسرع راص ناقرحلا ماننمؤ هس ادكرتيفملانا
 1 | ريما مر اد صرت تايم دو إع ميدلح هيائحاوو«رودب ناكوجل ١ اسود ا

 | قّيرشي تقعضد قال نية هال هن 5تّمذرت لاّنن كلذ هللاولانفذ ماحطل ان | ١

 ا مان كدت كم الذب جر شتبلناتسدا نيف ايان زورق |
 | رجقنف نيرَم عرس تخل نبا دس هءائبإ خيشل غنت كلكم هيوطجب اشك كوطمب ْ ١
 | ةظالبلو قوتم ازد هيلز توز: شدو جسايإ ع زتيلل قطز زن حز اًصوخ نعمل هنبترمانملا ١
 ١ قدس مزم داجيرتسدال ناو قبإ كحك لح ناد تام ماوتلا داح اكريرللا حولا | ا
 | نباح ايرههدخجلاو «٠ نيعمج موعدنا قصر اه عو ةصإلا للي ديس رورحاد |

 : نع مؤ اتنتدمانماسمو .
 دج ميو جلسات م رعب قاواْرِخ هيضكدادإ حا يبرس اود نوكنازموياح ا
 ار ص انحايياجا ذات ١

 نكن ا تقن] تبافول ا تقلطغنالا انم ميل لعازم مخلف مم كلة تؤم انف ١
 ْ | "دو مثزدكو "كل ذزعك تلا يرعى جات ةاواكم ثلاثا :ىلا دفا تانوعرنماملاسهنئاب | ا

 ٠ | توكدتف وسل !وغيف اقرب دنع نيل الف ةنعاجتروح هنو جويل اوعيشض مةهتغ م ١

 | اتماوكف اجتيم امه رحل جحلاب داكنم نطو «دنعابتينت كنك يا |
 ٠ هاف تورو شنارأو# كابان ”تلذ نماجشعت متمسا ما منسواف الخ ارلكت

 :. ديس اظووبملل و «رطلاو نعوض انت ورع اتا تاجضعفاو 3 ا

 ْ َ لع بر اعتدنا م تغااتعتو . ١

 ثلا اخس كافل نال هريضاتلاد ١لحوزع هيروص اصل تلداذا ١

 ١ ملا لْوق اورارتسمالا هيو دفاعا الو هزتقحا الق تالؤإعلاَعت هند[ لطب ماو اكيلع
 هدد 2256 هك« هضاَعَو باعت قملا اًمتعال ةجَيِصَعَم هركال نعول ملدا و رسوب اذ ا

 ااّرذ الاه ياتنمتا حنس ”فيزبلاف عراك انه علان دزال ادوبي دنا دهر مازيلاع ١
 2 | تر نمو تح يفز قواك لك ذك تلت نادل إي طعاناو قلمك عتاب |
 د 3 هل هللا ةزالت عانت تنال تاداكْدبي اكول اعدام "نقلل تاهزاكلا ١

 ل 5 ريق تزل للوزير "نوكال ادم هعمبتالا حيلك هالو ١

 ١ هَحر ر نيرا )ضن يتحتم «.دنا نزال شقرا رضالؤر ضال مس ةهيلعضا لج ٍْ
 طساث ةماظلا حر .راوملا نيدسلل سرج ايذا كز امدحا نعزب ظعوذألا تكل قي هنا ا

 ظ | لكيم وداد يس وم هني راعي فلاننك ا

 همز ردؤملا ع عيئرتس بتسوي وقفزلا قل خلا ذاك حلاوايلدال ب نظل ءوسامبسمال ١
 ادميدت + ارو تنزف صارم كابر ؤالاسو يلج ةمياق برددقب | ا

 | تاهاخلا تالت رف القوي قتبق تامانفالانع ةيلاكباقلا "نوسولا وعمال تشي
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 هلا اكعو نون تعا يارا لازه ثرح فطعضّج ؤو هرههومس دع |

 ْ اكاربحيي نا لافت ناد عملا لدا دب ب دع :نزنَس لت لله سوهتلع

 ْ ةفيئلؤل م ارحل عتطاو هزرؤي كنه نم نزعت ديت ذم هنزل نورخي

 ه6 سعر هتسرم مدالع مدّواتعتفال ٌتاَيِعلَداَتَت | 1

 بر هندريلا و 1 ناو كلة عاق «ىمتاهلّضف او كىصمل ١
9 1 

 ١ ا

١ 

 ا كلنا 10 هدا اية لقتال ابزنف + نا ايفا تؤم هتنوبؤخ وكلم تطل

 ادجكبلا زف نيبال ايم زيخس ناكر هن فنا عبط طتباسشلا اوزامتتالو عراشلا ىزوا اماويفاذ تاماننملا
 | ايي م الصخر ايارياواج ناو ىلاغن ضااًسِلوا مث هّماحلا ةاكوا هتلازع هنا هتداالا هلا تلاها

 ْ هتشر 0 3 0 ماتفل ىلاقتمناناف انيبقمهاب نك يضشال |

 ١ كلرشلن شورعضاج عراَقَن هللا كحنط نمل هندا هعدرصاو لا ع درر تومسَو

 ا هلال ا!تلذرسلو هس ورع ونا ةيئووحا ذاذ هرتما ل فغنا هتان ذاكرا اًحالْفاَو ةناداكم

 | | دادحؤ و لعورتص رس *تدكو «هرباوحؤو حلتلا عرعر ارا ىف اكهتمارتش

 0 5 تدل تنحل ! هاتف اوركو ناتايكقظاجالذ اكل انا اوداغن اللوم ١

 طرلزم اواريثشاثو هنياومركت دنا غوسؤطذا ١ ْ هتمهوطا معا دافعا دج
 ١ هتنارنعمهاظامالا ا و ءداكن اد لاعالا جسم ١

 ْ لااعلم هناف هولاوق ني لام هل اخ نط اي اخت طتهلكلوعُي تارم»تعم د لاقت
 ا . 5 توا عن هماوتعا انو قيلاكلا ٍترسرخلاف « ىلا

 |جيفني نا اقوة قفري نم دارخا عسا اهنا سيل ملاذا بدرا نارك شلل ىبح مَع
 كلَدَو وكس اح هوضدنا كتل وين !باورلا سن موك قا النع تلاخزنو ثرجيوا هن
 رم وزإ احا ضال] صخب اغارجت) انافرجز هبال و هد ةذياذال هلا مث اعذب عوض
 1 | لكمالارصنلاداعالرتلا ناوع همروعلت هدئلرحتدإ ]سي كاف لطم تباغاناق 5

 ص ةرمااولا ةعامج كاسم زقو هرزسئيب ارسل نمار برضْؤفَمَت كل ذرلمال الو هالو ذل
 ١ نمرحلو افي دجواولابخ ةحائيقمانا لاقت ناركتسوهَت جوال اعلا هواَر اص |(

 | دعاول ةيفتن نال اواع ايقْغاَمتْر موه تلقناؤال تربت تعا خزف وهلا :هتابإلا
 | ممتن ازم كتمت لات لات ناىلاَعت هتبايرطاف لاول تشيملا ؟ 22 تت ناو

 كار رض 'هلإ حيت نزع أو ها تعط هنود ضد رجهتبا هعاولل تعتمو ء رق

 أ تانك دوو مليا هاش لوقت ولي ضحراَص ةاّسمال ختتفش
 اذه ماتلاو اصلا هيلع خيل ذاكداف تو هنربع هتداطحم امام ابك
 1١ توركحاو دابا طااوحراذ ىفاكمَو لتس نا سنؤادلا امناق هدب تنذبا| اهلاورشالا
 | اطارات ج اصح هنعضإ ايمداب حماد داتلادع دش كَ ندد مت اهمال مها ١

 تفرطاف شام كيبالاقزن انا ععيفاد جاقاد داق )يعادل لاّقم ارؤخ هي دتة دكسأ|
 :اجماذ ناركسلاتللذ حجي ارّتنال خبال خا ىش «*هّسد هاىلا تلا عن اىن هنلا هتلاكتو ؤشلا ١

 بام يع علطيل ةاضحاا رمت ن ايدك فه هلاك جؤتل افلا اكس هوكركا

 اوال هيون هلدا «تفلاضو/ مج
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 كر انني كتاتكشادانألا تف وهن : « ةزنكر تيل اوثمإ اذن
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 0 كا عا ْ

 | ةنوتلاويدتع نيطانلاا كا ةنمزخو لحل رانك ايان ورسانلا مؤمنون كا اهترح

 ١ 'اًمطرمأ ةنززو زبر هْنخَو هنطدرؤلا ”ةليزعزم توك انام نموا عند نرصجلا ناش

 | تاكتفد يلا ضازمةناَنع كل ذلكور يلا اهتمرمالكذقرخنتنلب ا معك رع مواكب
 ا .ةدحب اجب ناج لسمنقا او هقيلِخَو نحس خور ةزع لؤي لو دلل ميمارإ ىرتش ||
 ون ل6 وا نلاطعنيدراىلاقنلانألا نكي لولو تن انبعاث ا

 ْ !ارومالا نهب كل انننكا حمم ١» لِيبكَل كيج ان نم ين ١ انا لاذ اكيحا اط نازغ
 ١ دس كد ماجا اخ ناكم ةنبالا توكبال ةداغ ثالولل ثاف هي هولا د ا

 ١ ههاعاو دانهإالتجل لنلا ةزيي ماع تّيضا'ةوخ عاش ننال م جلاتن ديدأ

 ١ بصلا تفر لوتدي هههالعاق د اًقاوتتسالاو بشلل هرنعةانم ةيزنو ذل تدي ا

 | اثنا نتملاف مننتاو ايئجزرنلاب هقضلثف هْثْلعَم مداشللل نا هروح ييتزلاب هتف
 | دولي غرد د هي ضان تهتم تنك نملك نان هفاّتنع احق يضل قانا مجاب"
 ا 2و كلامع تا. لات كلام مامال اىلاوننحتو يك م دبا

 انهو ان كه تيللانهز# :طتهاو لق نعل طلتمان هيون اكهنلخمادنيرإل هنأ

 اتفيط) ماج علا دَحَمُو كلامه م 68 هلاداثساو ناراانمد ٌدكلانَحَت ءام هند 7 ا

 1 ها ةاتالإلا هانا اخو رد اتيَع) ضار صالات يلعتو ندم هعدو ١

 ماتحال خافت تيل بر ندكت مائل ال وا بلل الاقّؤ تنامي حاسضم الوالي
 هل هما اتانلاوعيي ماهطلا بحاصتال لافف كل ةكجلا الضان خئاف فيلا ١
 سخنه اشلال اف "هتاعاكإنبذ )يد ندظش ماكطا ارخايإ 3 )تنحل اب وتهدد |

 عطل ازمتخا لكلام و انطلا ميبمجىلع اتينا هاياقانا تلكا مث كلانزمتلل د |

 "ىلع 3 1 حا زمور زال تل تنر 12 رف لا ندمان دش اد'ليعاي لاَكَق هنائيكلا ا

 ْ د اوحضج نعول اس مت و دعمنا صْس'لوسررجتو شهلا ص اظن ساند |

 زحالا ثالاناك نيف اننلالاذ" جاطضمالإ هيفي ذاعلل حلاق هكمؤفا |
 ء, انالماعوماذاذ تنازل اضل الانا فايل 2ع كلام عرق ليلا نم ْ

 ١ ةراادن صو ىّيِضلا دعت نان ؤم ت ٍتيازام كعور٠ دا غن يعتد ةتطاس هند |

 ١ نماعاصو اختم اعاّضو رنات تزد هانلكا ناحل لذ هدنعزيزعلا ْ

 قناه نط غلاظعاد هنروكايإةلحارإ رك م«عيننبلاب ينير ١
 ٍ تر هسريطلو ةفمز» وبادالا نهب لماتُم ميسا كيرلا ا

 ١ نيرطعد <دبماقت هللا دتغا|نهود نييلاعا ْ
 ْ ح 0 ةئتمازما ين ناتنولا العلو اكتتسا مدع ْ
 | ناكاذلالا مارخاَو ق اجشل زم ايا ملازم ريدا وريك الئ "سومان ١
 ا واط شن ماممالاتاكناقو وم ماو عم مادونا وتتهؤشتات ةتلذا

 ا هنا جانوالو :قاخلا تمدح ل زيان ىح هاحو لانعر *ملا علل ريال وين هنع هنداوؤصر
 ا ناغتوخاف 0 درا ماك احل ارك

 هنيجاذ وست او 2 8 ظ
 سه س ..
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 ْ ربل نسل زياد لاننف تيك هتيم نتا ا د اكل ام هيلع تفز افام ا

 هلداذا ا ذاكر رحاو بكي لاح هقيخنموهاف تنازاّم ههادبع |
 ظ م ىماشما لا ودتحا ديكو قبرص برين لولا ل لاملهتت هيييطرمب يلا ظمملاهن |

 ها اشافا ىليعطرعَو رد كأللا هتان قدور ا ١تدّرالفر ان دنهل ةنئاخو امكن ١

 ٍ نيبيإ)ن اظعان هئساوون دو ديو مياوتعرلاب تحط كاع هتتسإف ولام مرج هن ْ
 ليزقاطن ان مدلل تحسن اكو دل تين ميرال رعت ايتع تفرغ عدد ثلا |
 ايدل هيلع عسا هتان لاوركذق ثا انزع فلاته يلازم ذاب رح ْ
 ْ طك مامالا لاق تحلو هبل ه نسما هن. نهدحاج وس. هير اج إذ كة هل زانض هاد ْ

 ضد تم تيإمتر حلا ةالاض ةيرجللاوهةياو ديزل تلوم كلاكألا تاع ا
 | نم شاالا هلا ؤلرثبوحلاباهملع ب قير ضمك ايف نم "ناك هنيلغر دينرطز سكك ذاق ||
 ظ يذانيك لام تبارك رتكانا ايِض توينز ازد باحر اوسركلا ظنا ناو )
 هلابدإ] رواق هطع حافرفو مس ةءنلغهملا اسوم اي[ نمت زت داو ١

 رج حرج ةابتيؤل انوسرك يل قلبت هل هلكت وراك مايوكا ل تواطغ ةلجمدا ١
 م هلاك جاتا تتش هتهادعابا انيتلن اكتواككا اهلا دات نك فا الا | م ليفت تكيدللا كوالا كبانغ ا كيت يق دازمملاو قواد كاش ١| لوصول اهنض هيلع تاس تنفذوبركلازم شئت دا ةجمككلاناف

 | ااياونفدازموبحخر صم |بادسة ناتسارخاإاَمَه هناغ هنهاتيِعْرفَو الشق تاعايتدلاب |

١ 
 ١ ةخاخةنامالاثإ ناو مرده درو هنره ل تب لح 3 هيلع هدا وبلا ناكدنو ١

 ١ ىقمرها نيكو اهشدّس مل ازهر عّورصماعاننز» ء+ءطقي اعلا و ناشلرجتم ١
 | يقم جدها هش لرعلك انجاكز جزحاور اند قتال نس كا ؤئواتسقو كيلا |
 كل ذلثل كذيجاتت ثوروتاناو ثورومدلناهوتنلغف تالا 0 ١

 ْ ظ ا تندرا محلا لا تينا اقر

 0 1زانم هم نكمل هيبه وطدتا وست يالا هباد 7 ْ

 اهمال كاجلانلا زك ناوضفنا هلاك ءهعروتا كلغ كلذد نمر شم فاشل

 ٠ قُم طعهتنفو كمل دب تلشكو الف هلإبزجالاينالعاد يبا هل اتسنا مرايال |
 2سرزاب قرع م هن سقتسانلا ةاكلا م حلبا *مملعز ”خ انو عافزخ اشبع |

  4لاخلا مدلل لج عضال تول تالا دو يك هكر |

 ْ مناخ نياوصمةنسؤت انكم اداب هنا و ضوغم 0
 | مل اعلادلل ذكهدتجل كلل قف اهك كولذلك م ملع اييوللا حاتنابالا بال اطحلا ١

 | ظ ةئلط كك رماظلا ولان داسال اند نرتب نلذاكاكم ديطوعقنتب
 ندتكو ءازملاو كواللابال ا حصخال ل ا ا ّ
ْ 

ْ 
 ا
١ 

 هدضي اكوا را زم ةكتمو 0 ا اال هناك اوبل نعاتفلب ا
 ١ ترك ماذا تبل مامالل اع ظفارصم ةرهبدلا تاكو كولا :ةقتحك
 ظ ذا قالخ كول تلاها ياللا 2 اناكوءافغذ اكزهنبيع بع ةداييعنلا ياك
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 | مامالبهنتناذا كنان اكعزدشا 2 كسب و ةزي ناز 5 5 لل اق منخل

 | لئن دلة نان يكرر ايسداَعَو اندم نسب اتسم ما طاداعأ
 | مدنا بم هاكذبرد تلاسلاو هالصلا مهيعاتنلا ماننادعابطوللو "تف كنا

 | ديو لبلاد دانه دع - هجسا هيا هيد م

 | 1 يل
 هعس هرّصن

 ١ ]يهز غن نافدتينشلامايتلاو هوس حوت ايكر١ املا بدتجملعفا |
 | تحاَمو انداددزت تمكام + ايران م نما دحام كلو تحال كما كتمرتتو ١ ف

 .اييتلارقت ايكولتال ادري < الذ نم هلعافوخالا اينرا دما دعمنا اراكالا

 اهل عكمات كدتبت ياراعر هاه وضل هتح يبدالا) نهناكا بالو طرخب

 اذ كالا ياورصصزم هامل خفاف لاسر يجب اييندهل امر نان نندّيط يطال ح١
 انزشيعو هبلطاو داينلاةهيع اكو "ئيلسللاو : حلال نغني نّملحإو عش ١
 35 ل طاحل فيوم . هناسوسب

 عملا غنا مخه اسوا
 رعاك ر 5 رهاظ هج 0 اس نييلاتهل اوكا انا عازم

 دال كح قانا نطو 506 اتضلك مات هللا الريال 3
 القديم خاصا ماخ نااتانويبال الخ دورصلا تاب ملا

 ١ تينا اصانللا نمان سوف ةننُخ نكيزد ملغ اايف قاتفساو ملحم

 ١ تلا عملاب ًافتتياَرإي رخانملاو نزلا ب مسزعةواتمل انهو بساقسايواف

 ١ 000 جس حا 3 0 ا

 ىوهم هه

0 : 0 

0 2 6 

0 
 20 ا

00 
6 1 

 ا 5 ملدا 0 هك ا وتضم ارز |
 ادب نظن عيان يماخمل تت ناعاطل الغ هرم اظل اللا. حل كا فب اناذ اناا |

 تحسس ءدللو ايرلاو ركل اكل اننمناكيع هييومذلا دلع دا
 0 شرا وعل حاصل امدامجلاو كالإملا و ةزيتل الطعن د نادال شيام ةتائثلاو ١

 اونا هرتعامل انا ادعت هدم هش ذيك ذا ثيرحلا د كيب مايكشللا هناف 1 ١

 ظ نة كيو لمار دونم مارا ذا ضيا لومي هنمع هنداوضد هتموت قّبنا
 1 ١ هزم رركيي ادا اهنتضاتلا تق لفيدناوا كلج املاوظتالا 5

 || قم مت ناكنبذلا ماكجلارذع منع متعطتشر سرع ركب هادا هيط رع انناكلقن اولا انماره ١ ا

 / لماتغات نسحا!ليع هواها لب لبكل ذوخر ةغاشمدل نوائنهبا/و هنودزاور اكو دنع |
 اك م نظ ةؤسدناف كلذ قف كلا عطا حاوستئفن اكو
 ناصر تمل الا ”دنغعنو تاعاطلاب اهنسين يس اهلل توم جاو سوو هتوشعلا

- 



 1 كح تالق انفب هنتضرخب 0 21 تفي نكرر وراكم تم, اولاؤند نا 0 ةّنغا :بحيبولا |
 | رماشالاحهارلسرب 0-0 رعود نح ١
 ا | لتافرعومازا لرد دنع والجور ةاعازمكر يو الل هلا دؤتاول ١
 | مسارضحت : اتا تس الاز+ 3 رانيا جلت تحضن ادكصنو تاَقرشملاةيواتنلالعأ

 اراض ايا زنك تنين ل دال نو ونكم ١ قفف نا أبان ك هّريغ تود 5

 اكد هييلاو ةتيبلا قا دقو ندّنطايارا هٌرهاظلا هخراوجدنفْب لَو هتطاب
 دج مال ندخل ع ريا باونظلي تاحلملارب اسس ايرلاورتتخلاب ل
 ا و هيد وس هجو نم فخ دب فن جد نالت نظن امن هانالالا آم هدا
 555 اواسزاو ايون ةضنير خال اوعزانشاذا راتخالا وارافادنها اوف يل

 محزن طع ندي حم اكل ناف نذاإلا ةسفيظوب ماينل لام دحا ولك اورام انعام انارتما وكتب
 هش ون اا هاتي زفر زا السإ كاطع ,كعلكؤ ةنرئفل 8
 د ىينا يوه اخ زل فهذا كيل كلك وجم ا

 0 ها ١ عج نامانال الراورطم هدا ايون كباذ ماكاذعف نع |
 ازو:تسانطات وكرت ةئبرتلا تلد ا عدي مان امرةدال هوركتسا لك نك 1 هلاك 1

 اتلاف ناوسا فواح تاتا تنزدايكتلل ذل شل لبان نامي لاو 2 ع ْ

1 

 / ناانعل اوطا تخل مناف هر بو هيلع هند ضر ةجانشدا اعمل وبا 3

 ماوتظنن ا مكابانرؤطإ انس دعه اواي كلذ اختل رح ١
 ا | ةداالكاعدعخا هبل كاقا دام يم تاضنم ها داون بلوت اي جبالنا ١
 ذا 0 ع نع ئتئازا ذ١و «تلل ةرغو دخز ناضل رع :دا ما خ نادال

 ْ قثتلا بيف كتدلاو هيجل زعم هزيل كلذ ُةَنْيِاَنَأِل هاا اؤمن ناايإف مدلك |

 ظ قفار هوط ده هع ةيوناوشنتكو نازل فؤرج اضل دربال
 3 دانا نم داخله تملا حازم :رزعاودزعاذ كسوفشن تودزفت اهنا ١
 فووشلاا نملة دال ناو روض وح هيب هريبغفذ ثحنم نجا هو ءنلع هلعااق ا

 طتغوم 00 اماتنمرا, اسسودعلاو هننرالد مكب ةنواؤلا و كهل نعمل ْ
 نا تلاتؤ هسرولو ٠ ايجال اياك ن »تق اكلها عبر عشا

 طع ميمو اقتسا متهم

 يناشمفناامتسمال قانبار ةنومنع فصل كز موب و لاو هليل ويلك شقي زعل ٠
 ناف كلذؤعي يسانللر اقناخاو ايدو ةفاتفنو لغو عادت روكي :ة عدد لحم ْ

 ١

 ا

6 

1. 

 ع ظ

0 
 6 دو: هر ذحد ُهنْويَو حنو :طازلاثمملاكت هادي نير ومالا هنري ودم ا
 ةرضعراو دال توغل من ايال يع احلا لغم ههؤ تاظلسلا ايدج نبَب تف م ْ

 ,ةالصلا 2و اكمنبا عما دا هيما هسيفم اا ماازباكالا تسيل انهنمو + خللا ٠

 | اة ناوراتك ملؤتب ااغرسه خطاك نوكرملا بكينا تاغ ان اورتن مهامها ١
 8 ا ناتطل جهت تالةلكدتلا هبا هونت[ فااؤ ام
 يون رن عرتعوضع ]كنت هندا هج ضال ع يرتس ناكرتو ها ضعاو

 0 ردسربلو 2 ' لعان خا اكل دل 0 ه طف تا ذدإذيمقاراَمَو مي ءاتدبامم

8 
 ّظ
 ّئ

١ 
١ َ 

 ريس“



 "اعد نحمل

1 

 2 تع 1 1 2 مل

 كر ماج هلنامعلا دامو 0

 | ياو بولا هجادمزع هيون ةزم هبداعو امرك !اهويِغتا ةزاخ تقر اذا هاينرشمو ١ اهيا منع
 ٍ؛ نمدبةاذاييشج شرا تالا انا غنا اهتتداعرا اهراس لاح نشك اهلنمت ايد

 ْ 8 ايانعاف ١ الاثم هاجس دا مالديني ولد هني يخسات ءكلدن حاس العا |

 | مد املا مالا تيعامو نطننال انبكذ شاهي مذ رج اهتتا قطز كرو شكر |
 ٍْ ت ل اللا ةنضقازءاف نينا بعامرما ماهل تاذاغاو اهتشع ةنائمِلِعَر ومالا مانرإل |

 ا تدارك اين توطحهاذاو تلاضر الح اكانم هيو انهلكانا كك ةحاه وزب ابويا

 ٍ ناي وام! نيلغ سال هند اغدات دلال ضالاع هوحبو تردلاريظ ات تعدعلل

 ٍْ الهو مرا ال كل نكد «اويحاضن اريزعب اهبْوستْماوأ اهنرح عسا اتاك عاضاتدال |

 5 2: اناغدرجم ١ناكفو ةييحاصلال هيانلل و هنن تلذ ةجؤحلاِال بارا ليجاتيونيرولو ١

 ١ مو وعجم هب 0 اًساَهَم تمار ةيادلكت ح قوبسلا يرو تغعنا هتعدنارك |

 | تال امرسرإل و * هب]عاّقتلل ذ)طعاف « منص اًملَعمل اريزغن ردا اب اهيحاتص برغم ايزو |
 : 5 رع عواعت هللا بترغلا [نيخوو

 يلاقتا قا عما دا نائل الع لاو ا فزملاو ءارجلا هدايز املعإ-وزعناْىلِعْؤلا ارومالااع |

 ة-ىبس ناك نال وضاَو تال دبزجلا كا انسو كلذ هيوم اريخي د "دامها ظ ناك ح |

 نمت الع هيلعاكملاكال مذا دوم اعل يعقوموا ين فدرو اعرعش دا ضيا فنهضاالع |

 :الطلاوتامجلل اللباس تدون نالل كلج باغ تلذ نان خيش هان ]هااوعدا |

 ل وجب اكدانعُم "ردها ته وه اكد درع جرمكنا دحال م: عاف باّمعتالا فز ملك

 اريِلاَدَك وا دك تلق نال !ثارطمعا ال هل لافاذاؤ ناد تحَحسرْوِربناَو ديما |
 ٌ ٌيطوطخر لا دانقلادبع ىزّت تعم ٠ *ءييعرتقو تل ذوق دب رقع لقيت نادل |

 ا ا و ء/صيج دال تلا هيبِع .هةلناكو ظعور دا يلو جر هاجد تاكل وتمت هننادم |

 ا نايجل الكدما ذاع ارركلا ةلعاذ :ادلعيامتد اوني اي امور سر داوهإمل لانش رخل ام عزاذاا

 ْ كروان وريح لف كل زعم اسم يبملا هن : ام ثتسكّردا مراسل هبي ظ

 | نماقوركلا دنا ريس جا 'هداّصو جل انفف كا ةزعمدل اتش لو منيع ندا وكر ١
 ْ ان اياحي بات زمفززسو هلؤفلا وهال املا »ل هنادضانا تم وتلا اجا لولا ١ ١

 0 ب هيلورا ص دال وسر تلاكنل اننا دان نارعهندادعد نيدراتح١ ناتي تحاضو ىذد | ١

 ١ راع سانا يمارس كليو هتييعهساا ص هيدا لَه ضر لاقك نائل صل طعن اعطت

 1 كرت بولا تسد هل يل لكل صيت ههىيتفلا مو اا ا

 ١5 اذىو تارمح تمص تملا ل1 ةز وسو ود سومر تك 3 تر ْ

 1 وول يفوكم انافامم ليسو هرموادل برب ةوعال و ةزرم لل كرب ْ

 ا داوهاف : 1250006 ه1ةلنلقءادلؤناناارج انين موزع باكر داز ههه موني
 ْ رخو ةاشساو هللا وتوت وبال دوعن مكيف نشجع هندا مسك اذان
 2. 4 _ةرطاخا اير هسرخلاو * هيئلاموبا لنووس كل 56 00 ١

 | . 0 همضالاسد نجاه اسعو ا

 1 طايل وارتنتملازعدشل عد د قرع تازيلكل 0 رع هند لا ىتيجو

 2 ا 222225929522522 ل ع رس 222-27

 تا ل تت ا 2



 ا

 اتكلم اتايؤد لاق هن هتطاتزظاييدنع تتوابزم هلكأ اذاف ةنتتب م اعط 2 ه2 توك ننال كلذ

 !ماوانا يرصم ءاثنالا ند هكا نارتلا نم ردا وحلا ام 5 ماظن زم هوا اه

 رمال ناك زم االوض دارا حان ولاكن م تاطاسا يزكي مابا ادلع

 مهلا اهجونم تب نحال دتعالو نايرضل ار تعرشحا لذ انححؤسال هعيفع
0 

 حمو دو 2 0 هت اًوهاغاروضحلاز ها

 .”سولئلا ةمارع هش تل اهلاو عْم نعول ١

 22و ساو 3 هيا جذي اناو هليؤر اخا مدَعُر
 | كللذ توكيدلف مىلاتنخ ننرا م كلذ باداو ةويشل ارئهتقراساو حاصل اند تلاهيييع ْ

 هلو ممؤن اسوأ جلا كالا رس هلو وظل عيل نا طرشمالا
 0 ةتعواربغملا ملكت زوم مما تدخل ىظ لع نيلطناذ قرض رال اارهشست ع نطّوو
 5 اح ةركافشت 07 مزمل نوكيا عزو ةههس عر 8 00 ا

 رشهامرم هس وعن اعرزم ١

 مداد ماكطان تمطر طن تضع ده هيِتفكباَم هيِط عمر لوما خاض خلا زم ّ

 هتايدلاعرَو هيا تنتإبال م نّيجارلل اوفا هدتع ماتين محيطك لاهل لب ١
 أ امو هشسعم اكلم يَ يالا لئن طعون ان تال ذؤعما ضر كتمان برم ٠

 يذلا رهف ماتفق اومؤم هيكل اب ماتمالاغاو ناتل ال هازمرجت تيفال فادتع
 تزل رهو طومان ان مرمسابو اكد وكام ةرعجد ا ١

 ىغشن 1 خمر هنق مالاوا دادلجلا 1 لاتوازم نال خرب كتل لمن جل 1

 00 راو نيبرتت "ركنا تاي جراج ماذار راايعات | '

 دتضعا 2 تؤبباط مناف هيلع ضارتطال او هك لبعو وقولاهمغة حج ىلاكت هتدالل |
 و ايم عكعو عيت هكدا لهتحأر نعم 0 ا

 انتدانهد زب دال ذا تار انلاإلا جياول مهضوم ارث ضاوانكُو كلذ
 نود اخ هنمدد ددرإ تاهنالكريصم تلدوعي نضغل!قبلإل كلولتسو هيما

 | لا هابي ىلا مهفطدالا مجيلا جوزملانم كدليل عقواك يا

 مظطحف

 ١ | تكي 'ماتعطلا ماتين نك نعي 0000 ه5" تلْعل'نللكزه هل

 ١ دا جال 1تضاقج ماب نول كل ذل دلذ ةليلب هجر هع و نيرس اذن ْ

 ْ ووبلارل ىل حاسد نوكيتاالا همم تالا ءوسزمن وكام ةبإقو: كلذ نان ْ

 ْ اا تالة و ب ع ل ام م
/ 5 

 ظ دعس ةزيزعدالذ عود مولع هلام لا كاهن ادي ابان

 ظ اعيونحلا ْعِجَد احط َعن يرضع ناكايعإو .زو رم دان ةعرل ومرض نو ظفعنا أ
 ةةاعرتم نمر وصح هليل كلذ نيحادللاو يدوم دع ايام اعدت ١

 ١ اهيلع انفو خان نكافرساند لوفد عام ثبال هنتي هاشم حدا داود تلا يعم أ
 5 ازا ل ذو بجلا تكاناو هلكطيحابز كل ةونعيوما يلم هسيشو لذا

 | ناد هيعللغ رولا ويست ليج ارم ْ
 ْ نال هلايعلتع هققن ل ناحل يكولون ةزللع ا

١ 

 ا



 :ايناق نقدا مزح |
 ايديا مارةيكد ناذ رنج اند و عت ؤحت تنير اهل اطاو ةةل 32 عيل يؤم! نبإ زاب تالا 0

 يح

 داما وظل مع عادلا نوزوب دن >كّمهنلأب يداك إال انغق كلذ هنلعاو

 تعوم زمن ونمازسا نم نارّمنللا'نضاد نيم هلو انعام واظغيب 0 ا
 | هله

 تمازج ري ناكلا تل تيفي ناك مم هتداوالاتلل اتوا ماعلا

 , ا تاجا معمل دورا يباني ذاك ذادإولا باك ا

 0 م رم ا ادت ارسلو [توز عدا صا ئ ع ابوشمس داع

 ادلَوَماْْغ هل لابو «رتلت تي نال زمن هعالر ونصح مك لع ةعرزعوماعااهتشوزعا

 تيل هن ل 0 بع هيجملا ا
 هه.« ه

 . ء تلاها رهن لو + ةيِلماكو هلال مظفلا
 ا ىلع مرا قفا دكت مفكر . ا

 ١ وتوك تازواب سوىلاَعَدِلوَف تعسر تائاظلا زم ةغاطو ذاع مئاوظ مَ

 رمتتوكل |

 ْ مناع الا كعرلإو اناا وتم حجج ارهكدو رياح

 ١ نمهنمالتوؤمالس تاعناال ادد مروطح للا ادجلا١ ب را ا

 نزع عت وسط نواب دي لضا هليبلرإل لعاب يحب
 ا 0 نع هتظدل مابا كاع يلو ماعم 20 1

 مالك دوال هيلع جتماناو برا يو شتت عدنعي هي تؤم غتنو اذ
 ١ تمر بينا تال ل ضالف تع نيبواظملاو هغات شما قرساندااوجطكينط |

 'اظلانا نككو ماظل دِعَبَو ملم وفد ًالاق هيلع )+ ري ملومتد نين وحر لالا
 قليبي رسامه الزلو هفح يطول اند ترابا مكعناك ان ذت لدا اناهلتمزوالاوزللا
 اما 0 تاَعاّمشلا جون ههيدولف نبلتا كنب هللا مم كلذ طم

 ١ حعناكو ١ هافارمإلا توات يجلى باذن مرشسنم نولسارس انلاف حجل دَنلطَداْرَت ارمعلا ا

 ْ 3 ادن مادخل ياراذا قام طوطتندللا ددانقلاىع خشش يدرس هكر دازع مااراه |

 تللذ هيلع توك اناا تاز هريتملا ولي ير عنفا تود هررمهاههضو هيلعإِتنا ١ ظ

 ا اًيعلازد ع ةعاجْن امو متلبتف 00 هس ١

 مهر

 1 َى نا ءاعطل ب هرذتت تدخل ارامل جتن هز كني نادعبص لإ يزيح ا

 ١ ةايياولطزع دان اتحا تما دى حاف هالي ةرصخلالت بانل يطعني |

 | هيدر لات ٌةلَحِفِب ن اكله ايدل كولمز ههاللل ارئشف جدلا تاكول دلو
 للرجل توام غ اح لرجل مجول توطصو نيل اظل ءاهطلاب ا ١

فن 20 500 اعط تااغلاذا مث اي: مقلب حاملا قت هنا ١
 ا ةعائجنمزيطللِل ع

 | توكالب قاتلة ةةاشلل مهين ناناوداح اعلي ديف حطل احلاها شلا الم

 ١ 556 ع حسا هتان عتق ظ

 ل ل ا ب وم دك اوف ارنا وى "دوس ا

 ١ دور وطفل 'كلت نم امسال نوفر اااه دَخ لحل ودل م ني نقال 'تنال



 ا

 | نوصل لوو عرشلاب 55 قطاف اروي 2 نرؤين هللا سلايل ايلات 0 : عشا 2
 ١ ظخانا اًمعامتجابالا ةذاكّسال ذادعساملاّمةمدحاو رّوررتلا عمناكوو نوعي فيلا

 ا رج ككل رمزا ارضا ئاخوا قنتؤنللا|نْئَم توكيل هكلدلاب) كيصبلاىلعريؤب عوشلا | ١
 ظ ' ةيطلؤ راع ىهمد اهب هنبشلل مينغ جار رذوةمماف كلذؤو زرش لو عوشن ةفرلعم |
 قا زتبل كلم وم خيئعؤ نحل ا تارئييلبا دو انا هل لاق ه هرشبتيلك لاملااجل |

 افوحاثم فنان م ٌباّصانف انًالاف ن الزف امزفز اهو خص ؤدهز ناويوظ: رشا
 ا وفسفو غتر املج عظملا ممعانبتتيدؤعا اناو هيل عتعتتف أدر ايون تن ا |

 1 عد لبس ناكر *ةيؤعإلا ءانقب ]كل ذانهو هل دقن اك تخل هاما ظ
 ا  عداكز وهدانجبو ادلب اطيل رس خلا ففي هحشف يلا ناريس لانهلوتب ١

 42 طاضاتلشا هلع جردامانهي لن بوذيد امي هنكروا هدي نسل ان هلخا 0

 ١ ناخيماولاةنقو نيككلاوا ةئلرتملان كان ذَو امكولنتجرس الل هيب دعو كايتو

 ١ متاع هيئه يق هدعتم عز ترتكتش هيلاحلاحَي كلا شنلا تقلا يرو |

 | هتف تلال هيباوانج ناسا ددازهشلط هن الئناتااإآ هريكتالع ليل ككل |
 | انولزتي هتتبلطنم ةعاّج دري يَ لحال هانم ادهن تاززذ وة هاو الدب هل ينشب 1

 راع جوؤانّمَو «تكاوم مدان بالذ طمني اك هرورم مباة5 وان انا ا
 اقوادملا د زن مَرع .اناالكب نَعنيلكف ةلجإنو رز ع جلا يددبج نكبلذ ا

 ةلمالعوتف كاذؤمو ةيلوراةباحملا حس ماهذ متع وادب كين قؤارطا مَدَع |

 َ بلش زهران قتال زم هيلع م اعتمد ماوككلا ند انيع تلال زات ْ

 | ايلا دس نضلاو بايقنملا بسغاخ انل كيداغلب يعاب نمل قاخلااءاهو كنس ١
 ١ 2 اتفوتخه رتع ناكر ودرج ناسندال ةصورؤللا نايفسمافالقو ةةماحل نم هاربإملا
 هلاخإ همك اال منافس هللاَقَت نايف ابل تاعاإل اكالذل ْ

 ٠ خيش الثدي هه سسسا يع ا

 ينام و ًّئ هزه هيجانه 5ث أ ةرثأكب ١

 ادع -ا)عباسا ا عن هييازم نهد + يلح ترسيم ١

 أ ا رح لا
 | موس ] ينال معو بجيزعئل انتر لاحت إذ انطلخرةوؤف اناف انب ا هدذشت
 ةاشا ارتعت 'ةزئشعل بدا كام هد مدلل نعم دويتو قاف نال ةنحلا مدن

 ١ دال ايلخشاو هدجقمل اذان بِلا ةزتلإب اقفادعلا بلاط نارتتمنل خت مؤ
 | قيالال مالا عندقزنكأت ههنمال اكنسحل هداوخلار تبول: عشا ايريس تاناولو قا

 ١ يلة نم ةزتغيرس اهلا دشن نموا زل يل عيدتيس تاكو وص م ميا ظي اكمل د دزنلاب
 !١ قاذاناكت ءاراتمواي دمام هنم قرتسالا منقوح نكن نركب نادي ليت لؤنتد

 ١ هند اول ليك سومان مانخو ماظن لا يدوب لكل فتن برو هنططلا و قزيلروطلا

 هع (١

 ف تيل اَسل اتق هسرؤلا « نيريكط اإل ضاو نوفا زب هاو
 55 ع بو اقندما > ذا امد و
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 ةانااكتف وام نيتميرطبهّ»' سفر رهان نبا نئربارص

 هين نلشلا

 ىلا



 انج منف دلت مكايي ىتجالناجاتلا ف هيد ابنك سانل ايم نارزنلا باجل و مشرع
 ا ل 0 ماورطاربابللاب ْ

 | للاغافزانعنالاو ٠ نفملال زو اصلا نو نيكو نما زععيوطملا نويل هلال اًنفَت كلذ

 | * + كهل اهل! ترمس زنا هنو فام تسي لك ١
 ووعد دا د١ عب ردنا ن ف اسر ا

 قال تلذؤ نانو ملازم نهؤتكأ ةنانغتتسالا وكل اغلا ارب طم ١
 ا | بلاظمرنال هنتقس اين لوطشمن اعنازكت تيل اعاماعاتننارب تتيايبالا |

 ا ال3 هيبَِعناَماوكانمئغ عؤفديلا هلا ةوللا عاف هنا ةتاككاي جبتماكام ءاداب ا

 قا هني هومذوا هنعلجخ هنوذوجرم نك ول سل
 هتاازفإ اسك لافت نادك ترّماذاززعا لومي هللا هعترلا ويمسح ا

 لى املنعنر ضر مودع جيا كوعماذا تاحصاؤن نال صا لاكن بارت 3 0

 نايلانخن هنهال انا عدا تف. ةن ضار ةيتيزفا حلل طناف حالا تكاد م.وةنكسا ١
 5 تو واتكاجت هسسللو ٠ تاتالازهت ع نّمَ كظفخ ١
 . ندوعسملانندسا متهلا نمو اجلا

 ا لان :ننجانرثملاتالذو وشل كر ليال لشتي ظضرتماب خيرا نصي زدكت مدع ١

 ا 5 غالبلا ال لوس اللعاعيل اضن هنداملاف دقو تلد لو هنيِلَع هنبال ضمها وسر ْ

 ا كاتس ىاّثاو ارهوننبل معي ء ان مامن اق ياس اَنبِلَعَ هتلَبلا كيبعاغافىلاغن |

 ا ةفارام مكنت كيا عناق نتا عرضا لات كاقو”هتنا تذابال نة ناسف ١
 ا مشاودحاو 1 و تح نيكرش ل اولشنف ايلاف هللازد 2|

 :هْيِبالا هما داحزم توداود رشد هاو هنداب وسو اموددحبال ىلاخت افاد ندرك ْ

 ْ هلو هيلع ه كيلا هنن "هاي نم وهاعاو نسق اا ىصاخلا اننركتلاناكاذاَو ١

 إ هببسيمتال 7-50 تناك جالا هل هتعوشلا

 | دحارز نب ايرو نئانل ايلاغلعةنبإبلا ةنبك ةئبلطل نآلا جلخ ثاغلانتو ١
 ١١ صرامإلا تاكاذا اع دست خامل هرئشن طم ال نيرا ةزعشم ةنجزم هانا «ردكن ناب ٍ

 ا تال تاكد زم نهخ تجرم ةيدكل ثم هل دّركلاناف وتسارؤم لال غني م انج ْ

 ا ولا طعهر رص تدع -- تو ضن ظحوو يضم ادعاة مل اضدنعا هرإهيلظن اكن او
 اج هلا حوضملاةتؤنلا هنكبب الذ درّصلل هيرصحال تزيل انؤحلا م اًداَم لومي هنا هر

 00 داراولو ملاح امش اًبانْن لل هّيبصحالا قاض وتمت اذاف ايا تذاخنخي ١
 دخيك شت لاح دول إن تاند همنا هوصَص امرها دودج نر ديقبرخ دش

 اككِنِفِسَو كمبو كبرع)ج كلذ حسو الفتن لنوتمالاب هررمإلاهت لل
 ١ لغه اتشنم تكتل هب كلما امان هيتع ديِعإماَحِتَكّسم مانننالا عرش ْ

 | مهم ةوعرلااوليش اذاف موشن ايياال هعرشملا هن رتانلا نوعي انا ايلا جيجا

 ا دك ل ءاضالا2الا هطول هطتما تؤدي لهنا كيول الغ ْ
 ١ نسما ىلاَكّتمسا ت تود هَكَم هُم نّووعرلا تقي نايات د هند يعر اندولاخت هش يعاب لا

 ع .تافاواشتع . منا هتدامحاف ند ذاولشتماناف فرب مهن داو قفري كناوخ جاب ظ

 سلا ا كو 6 1 -

 اقم تال
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 هت وسر نا يو «هباباط | [صتغت كنم هس وفروتوفن ايعزوار نمنح ةتنمجا هنت رمانالد مظل
 ١ انوه ريكو «تاناوحايع ذزحو نكي ان كل دكف ربما علل ةعّدن اىحتنتو هنيلعههااتص ١
 . ل. < اعدل ااغت عازم غون: هتلاش
 | تونغ لاق زارتخال اًمْوَد تناذل اخلاص اعداد جوجل خت ئينتلك ةكح دج ظنا يإإ يدا
 | «حلاؤااضال ذلجْماَنكَم يل اهنا ماد انلل ذ كح حظنا دج عياش ل [ضازتعار دب الا
 اكوطتق قال لاقاف نير تع توونل عدا[ صلف ل وسر تاازخ هده هند ايتن ونا لاق
 .٠ عتالضاتعا ضرتعا ع ةكلا جب فرعاف قرنا هتكزت هاكر: خلا كو هقلعن ل هقول
 ١ اك وملاعت نإ عراق نت كلذ تل دّوخت نا خا اي تلاباوص علال قو لالا نزحت
 ٠ ١ ىقمتاو فد نال آل ادع ةئياذال هئالادكتتلكن ل هللظف الكوك ءلعرت ١
 ١ لازلعوزنقنف كراع ب ار والعز رسل كو كري وم عّرشلا نايم يوت ناك اياَو
 1 للعمود هازكمغنااضو نييلاح اتت هرملاف |

 ريل و خزنال هديا هلي متي رعاتين لوا توتا دايرج ومرض نضيردكت ركع
 ٠ نال لعدل يذلا فرت الو رض تحزم هبريع ينال تس داو رساشلا نع هشفلكل خ١

 / اقالطمن ماي ناكناق هعم مناوخلا هل ها ئثلك جلت يلو :سانلا نييك ركع ١
 | هه تملك نا هب خزال كل ذكو «دةماو) ع تنارنقغ تناططتف ةحارثخ نكي ل ناو كرت ١

 . ذرلا ظل ناكر وزتكو دنهل تر جنص تكمولو م لع تتعباكو ورا ذا هند ايييعل
 | هل تاتو اول مةمدعاه ا<الونيوط مرش اين اوخا جام رضا تمل ل ون ضرع هلو
 | تجد ةنور نم حاز خشات اضف كلل هينا ىف ءاكبا يذلاع ا نمييفتسلانالاف نا رم ٠

 ١ ةزثبلالا »تمرر: ظل داك الاف هبا كح انعدم هرمز كب هتعدنلا عر ناكو يتلا ١
 كوفي تعض نان اكو جاما حمل تيف سو هنبلعهناتص ناكايكمتولزاؤننصا |
 اولا يددس ناك هدد ورارةضايالا ل تو هنيبعهتدا ل يص هعؤح ةدشب قزعت انكم |

 | موؤمل ابدازمي خبيب وسز هلع منهم هارسانلا ةدعاتسمإلا ضار يضف لكل ومب هدا هد ١
 5 .: * «نتئلناعلاتتدتنئ اف « ةحيات |
 1 ( عم شاو ما انصر.(

 لاشل ا ىزجشساناو لاح ابا شم متالماقللإف نيينرل نرش نمنؤ ةؤناودش ة يني ويم
 رافع هينا بدل دايخ لاعب نقال ضنا هكون كلذ حانصاو هلال نهيوقالاغل |
 ةيهاكوعريبختم ةزنكعمرلع هم اعنا ةزثكو يلا خن هناا كز|نضضذلا ةرشرر كلا تورش ان
 | قات هنلافود اىنذدال دارض نب عرنإلابا يشل طش هلؤنبب هنعن إنقر حيونت يارا
 ا هلالدااوعجالا ماله ةشهاخرم هل درا كو هي تؤعفتلو ميشيبت شانلا كلب

 نكاد تيّجازه ور ا/تلناج اخت لاك هوهلاَو ةلفطا تؤ دولا غن هسركشلا هييالعامذق ١

 | ةنح وسلم كرز دارنا وهرب ةزمدا نفل ل نفر هوبالا اتجه عرفوا ١
 تراذنفاإلا مزنض نتن كتذال شرد + صم يرد عااغن هام كح اطالاَنقَق ضملالا |

 . لج وزع اركدال اهدنع ]ملا نمط نكد د يلاغن هناك الظتمؤنيت مهذاق ات هذاا
 | كبلع قمت هنع ملدا ضر ماو ا يع ير سناك هى اهلل ذ حانمكل امو احاجتح
 .ه سستشلاا ذاتها نال جوزعرند اب كن ركزي مئاف كرتعنبنطاكل ااًرّسفلا هس

 | ٠..
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 ْ زل زيا 1ةشس كل ذر 8 ويدل هنقحاح ساخنا هلع ابالي ميم ساونا او ال زووم ا

 ٠ ١ دامو هساي 00 ع هن عكذو اوشا هكذت' وانا هدتعنارتقل امهناومف اكوزع ينزع

 | هلاتعا موتها هيلا ميرتحاو هلالي لل ثيل و «تاتنلإن] عالاواتكضتو اتصل هك
 امالؤس حف هفضاا له تاكاكمهإباوز و متدنعاٌرت نضفلا ةماقاب موتلاب وج جتفداتتو |

 || فتئجلاهلا تتدعرملاف ٠ت كل ةرتمكانعملا تالا الَو لتونس || ظ
 1:  توعوتو اهنا مشا ضو نأ
 | يسعى كك اننا 'نيِلاحز هيرماواخيال إل كلذ ءاودلاؤع ةاصملا ها جزم وزنا ىتق ومو 3

 ١ دكرؤخاةضامإلا بيو تضنل ذب مدع يربيظفباهزو نإ من ةعاطت نك اًماَي : نها ؤتماللا ا
 ش0 نجوا عمار دنت هنلا هه نول لضم اخ تنطق ةاهعورشم حقروتنملا و ع عوتتاجالاح

 | حقزحلا هللا تضل نال است تنيك تياطفد انزدالابلنمةعات يي نيؤت سان نعرف ١
 | همالكواهتيغزاهلكامف شدي هينا ةدسمللع حمو فيلا نا اونا تنقض لان ١
 ا رسعا انهزم لا سلاو نقض مساويلع يحهاروف ه:فلخ عمو ا ينايغن هللا مدل ماغير طور ١

 دهن «تلاعا اجر ضر لاو . *ىبناعريإالو بقري مالا تريكاش ١
 ا اعنا فتةسا وسن [تموخ ان دم |

 ْ يلب ايضاجنم تنال لالي 0ك[ هيو يرطب نبع يورت هلع ١
 | نايَح كل نريد لك رعدت ان اقؤللو عيئلاو داخل زم حاملا تع) تلا هنلع تاكا ع يلبعيب ١
 تما تعئتاهلاولاف نصتعلا + [فصرم | لكخت تناماقو هويدكتإا ادار لاَعتا نا ايعزت تالذ تييعدا ا

 0 ترعب ع اكو بم كوسم وكر «رركت نابجمل تلقف ددكتف فوصل اًمهتض ١

 ا ادلؤنبف هيض ايدك لون ام مدل لف اذازاك ”اةيراع رتل مضار ودل وس ظ

 || اوضلاو ةلةسوزع زمر ين )ييسر قمنا وسن امر هنت هنزل هيمان ثمر اًصان اسر نا

 ُ بح وسو 2مل يشباوجب نإكيبرساشلاو ةتسن تبة لاث نيمزم هطاسيب هسا ديدفت

 ١ مدت وطابت نظمت تسل مص
 | عم راما يتنتسا )منت نرتخم ,هرلمَو مةداخلب نادل افوتضنلا انا اييفوصتنريص علا هطانلإف ١
 ١ 9 وقف سب علخاجر مشينا هتتلا دايك نم اسوا لا ثالخالاةبادالا ْ

 كعبالهتطااف عاج باكل شمات حّوشل ديا يقولو موعد ابوه اواي كتف افل اسير
 | هللا نمهلاك دل حجت دضجب ِتتباَرَو هن اوهاظ طلغانع مجول قرط عبي تيكن هلحي ١
 ْ 0 انيس خو جونو رعازل ادد ايجي ج هالاكنموءاّيجالامهلاكنمو "ريشا ١

 نمال لباتترلا دوران وول ديد ايعكاتزر كلاين جزيخ ا هب تماما |

 زظنناؤال اضن *ميلجر اكلالا ضرر اتمام ولعل انممولع هييتفاحلاداميشدتتساوا مهو
 0 انياف اهدنا + نسلاطنفت 00 قبلا ملازم تناتنك قست 0

 ْش 500 هب تشن“ ا
 7 ط 0 ف كادس ومب 1 لاس توه كو اهيا 0
 ١ وماغا شب ايكوم تناول هيتلاو باكا نب ملا !باداو ةنجيرتنلا ماكحا

 ات درعا 3 قديس لؤنز عم ومازم *للاأ هنا للعم طا ينل عتشم :



 6 لة ساا 26 ,
 0 انلرالا الكل اهنلعاك انش كام ةغاشازع 5006 خا ا هازنا اوصل از هعداز ماش

 أ هل الفلم كرناوساسللامنوم دل ىوقنكال لماحلاو نيف ةانللومان انغاكالؤنإ ءانعمساذاف
 ا نال َيتكال ماكنا يف خاض او هاني عال هَيِلَع هناك مما عج ايذاك ناك تام تفرَص ُ

 ْ امرؤل غرم هئلاةجو ديلا ردا وا تاما ءاواداب حوش ١

 | هس دافاسوا عازل ماها اع ةزجكؤلل تافسزنؤهافاوؤهلاذيانعنشكذا داتا ١
 أ واوان »نضل املاَت نها هنيطنعف تايب لع خااطالل ؟ شعب هاقرشقاتلاتالاخب |
 5 اخاه دا ةَروَعلع مالطا اماه ناو وزال تا روحا هج طا امتسال *متتنتزعب كيابل هل ا

 ْ قراتعدل تهكلل لماط نركلد يغيب اضف هذاطبش تشك دنال كلذزم اًيِجٍبوْتب هاك ٠

 ا

1 

1 

 ا 2 تتو هيلع هندالص هوت هلت زماكل دع اَقَنَْشا ةحاطان داالا هدد تاذزمروفالا ١

 ٍْ يرادجتلخام)لعاال لجو هنيلعإلص لقد ةتتعدذلا هاج اك مبكي طبات ردااكن ْ

 ْ اال عابنصاو هاك لونغ كلذ دوزيم لع هنالك دز ام ْ
 ا عاد نك قائمتنا هدب لااا اول هت غيزم الاهات ديرب |جوطماهت تلات
 قرم ترجل الالة برش ودلك ام نك لذ هلكناطغاوعج !ءلكتمشنككأ الها ذا

 ىاؤنالا ةلاس يق اتركددف و نكاد هام تركت * ادي زعاز هورطا كن ّْ
 اكولعتو اعوطاو اللا عوتسناقوطلا هلو حدك ديلا ةناَكي ةص اطر هنا «تلملزتتلا | ْ

 ْ :تادلا كتر ين ان هنزل امانغمؤ هلوتيلن كلذدل خلنمَ ضرالادل

 ا ٠ طع هيااعن ههاوم هدا[ نهم و

 5 | ةداعنم زج بن ماعل اذ م هلطئاجاو هيلع تكا ريتا ع عوق هتولام ون

 | سمول زهد يومان قزخال «عوشلا جيلا وهتلذ دانه تتكؤلا 0 0

 تكامل : نام عدم خانم بهاد اد كرد ف اتتلا 5 هز وص ثيم عوقد نالوا ا

 1 التخمر (ياتجبلا انا تينا راج نيجتؤقني نهدي اكيلععجسأ ٌْ

 ١ تما ماقام جلا اتهم: نيفادا يردك تيلحا

 ١ :بلعناك غاي اناًعوتسو اكيومات ضع ,دالمواسانلل ةنانفالمرت عرمل تسال ناريمفلاا

 | ه هاعمل اداصَنقا دل كالا هيللا يلوالا هداف موب ]نا طارطا الو كلذنف ا

 م 1 ا « يوشلا هنقيرطب كلذيابًءاف

 ١ : د عملا غن كدنا مك اكتحك# ْ ٠

 0 يئاناكو هؤرش هجوبدل 5 كحلاغاو ىنغئولل رعت ود صون يزرع مغ ٌْ

 3 ب ا دربال نارتمل ايدام وي يرلالضم١١

 ا دل ا ةيذعلا ةياخراو هفضل ناضل بلل هتك كلذَر هىلاعتهش |

 | ههلع تراست هنهذان ا و تي ْ

 ا قال مجدتم هدتعئواعشدجللا ريمملا خلي اذان كل «عرتخا ل يبالي دغلدلل ْ
 .-د »<

 يل هتالؤت ناكاكدب عتتتيف هتعع ع هنو سابك وار ناكل ْ



 .طلع تالاف هام امو: 3 1

 امل ل ات م ل مل لل را ا اتااحا
 هجوم جموس جبسم ا 4 731: دف م ا م كي 1 يلا ا 57:50 تحت

 م | مهر اراك 0 ةزهتلازعناخا ذاناتبضإ/ بل سبلت ورؤتل نات ن اكذفوم هيلع حرمان طنب |

 ١ لاذ هييلو'َتلن ل اعد نااف انممع ناكل هتشِعو هننمانعن كن هرضاتنهار رونو

 ١ رص ناحل ضِعتو -وهنيزعمند حت صناك اك حرض عضطا + هتماعؤر تح لذ لالا

 | ناكم ددلمز نحب هياصارم او هيلع دوفولامئزد هكئللاذا اكلت حو هنماعتاَتطأ

 ا ادانادلا نهر زيلاةجراكألا كاع العن هنع هنداوكر نوتلان!نيربلا م زجشما ١
 ١ زلمسا لاك قمل انافاتمياو اه لال امام مدْيَسِهي هع عزؤن تاكماهدال لان ؤطل عت 2

 ْ هك ئطظات ١ ماع هنهائ اخ ابْئان نم ناتسال اروي مَدَعَد ٌتاكت ان هدايعزعأ

 |اضتنن ناهز راما ؤاتتعمتو و ساهيل اعتنن رو طتلاني ةزحالاذ :هدايح

 ا التت ه نادل د روم هُماماوشملاب هنا ىحارشمات ةن ةحاط كرا لكاصأ

 0 ان ههالضا جّتدفو هزنمنا اه اً داتتخإببلبا نا عّمراملا هذ جرو اق ثنكا ظ
 ْ اع مدل ولا ملال نوكزخ ريثما دام طاخن مدعو معو قهاخنوع| 1

 | ةتيعا هل غفت ام هومح اف انّالف تلاع مندا ناالا يوكل دانه يدان
 ذو تلذلعاعدنطاح هنو رعد وا هنؤهركب مهنا دانا ىلَم داجمل ايبولذ يظن ا
 ىلحلاب ابولذ هتطار ملينا واط هل نيبال هت مكنة اكسل هنلاثك |

 | مامالا ناكدفادرب ربك ةبتخزم موش وع افون نما« نيم نيم اخرا عَ
 د اهلك زال !هرورسرتيِلط ينضاازت عامل ودوني نات لشملا تحاول لومي كلامأ
 « نتزيواتلا تر سرّوللو يعل معالق هساوضر قتل |

 م : ب ا 2

 ١ ”نيياءاراهنلا عجلان ذ3تيئداضصلاف هارد ازهدحانَعزخاى نا ضان نمداداَنيديخ أ

 قسضؤ عرسك ان نطاملاف مشعر زكا ال3 يع ا دنع نعراو ةنعذخإ و |

 (ةحيابإلو ةضخا دل تركك اًييذ فازوا قونوضش ير تكؤتالذ ىارفاةقدؤتا |
 | دوتتهادكت تا ضع ارحا ترمس اء وملئ دا ازال ادح ودا درع وتدعو |

2 

 ْ هنعبايزكك مر زازباعازع رطل دخإب ناد بن عبعر نقدا ضن اوتنعالا هنعلعقم |
١ 

 ١ث ةلافزعتخلا يىدوصتمهل لاق ودا حس نجر وح يرجو نكَو هوه منع نإ نا بلطااا |

 حشالا سارج حان هسعذخل: ن اًنيزنزمال احن سحل تن تنبا يشنلامل لافت ئنزطلا |

 [تيشودودما انا مدا "نازل ولن موش تو مارلشق ل اكان تخل ١
 ْ كامكلاهدزقولعلا لذ تاع سان كلواَبَداََق ةقيرطلاكتعتمل يروظتتمل | ظ
 هه ١ دولا هلق نم ينخر يللا عننا هني عين خييجع كهل قبب يش هناتشدلدبالو |
 | مول العر دكتلا نئدالاو ايطا نافل مث تللناثمو عوفولانم جا كاينانتا دأ

 ا « _. رات ترمس لاو * راعإل إل و صلز لع رعب

 اة/لل داحس اختنا ابي وع هازغ قاناداكالا اوال نمد لعد داذا رك |

 ّْ هنيبجلا قل نوف ميولدو مظذملا هل ثدحي هون ]يوه رعزفللدإ كال: خدر |

 هل نام مولَعَمَ ”مىطعلاتنعالا و مهما عمال تمل ند مضل هافانا تلح

 ْ ركن خرع تسجل عا مماغت النا نا نيس د ةراحو حبو رينا يصيح هدح ةيباخت هيهاملا|
 222323522222222 لل



 ١ و١ 1 00 ةنيطاخم لكلا نمل اناكذ ةدوفد مع 0070 ا
 ْ نيا هيمك رس ْ
 لاذ لق تمر تحنت تنل كردع ارضنا عاضتجاق كا تؤماند تل رح تلف د ريعؤ برع
 | ةطناف» : يلام رمت كدبط مي اكن ؤضجبإل بك قبة لاخداملا ةركبانردعت كلوت
 ا راكد تفن تاغ كرمت .نياج تاثر نيتي هاذا كلذكت كلكالمتلذ ْ

 دار نيج كامربممال لل نط ايف لخلل مازن تلذب ديرة لن اكسانلا فر كيا صح
 | تان لكم للابد هابيل نالوا اوانانهجرمو ةءايكوام كلذ ؤ ناف كدحّر اسي
 ا نتلاح تر هير اذ «راذطلل قد تام اًيربِغ نق د هذا تف هلرسانلاةرايذ ْ

 0 - عسل توها هان
 :ش نءْنقإاَعُن ضنا نماحار رم هاذا اع اكدالا العطا رز '

 ظ 0 ذا شيز قلل اناشنعؤ ةنانال نمط بد هيلع انلا هرتز جإّبعظاو
 0 داي هش لحمل تالذلجال اكو انمبع نت اهتدايعلجال |
 ٍ اهكاالجيلت ةداجج ادللثر انهض كزاذاؤاخلان“ ءيخس اولا جا دنع دجتو اذان شنط ْ
 | اييحماد ة!خامرز عورته امام ناقد هتدالا عوجلااو جوملا هيلع بِي َفاَعفَدِإي |
 ا نط اوال ايت: معدن ينمد نا تلاضبل خو ةطو «ضال مداخيل هل انكم ا
 ا 00 ب هتس نيش )لوألا صلاة ا
 أ زنا دلر ل ل31 تملا نإ ةرلا ل نييظاؤن دكان ا هستقه لاقو هدس نبيل

 هدراو كيا ذا ا عباس ضد هيي جتو نورك لؤي هن هرم لع يرتبس نحمس
 ١ دول ةطعو ودا اتيكدل عاف تالة رخو تتلو عيولالا ناهإلاوا مونضلاوا نرثي ْ

 |. قيبجا دوني هدا عيل لع يرتسناكو عزها وباع اننمهنانتخ نازبمف
 5 جحد ةزبادضتلا تا وعلا نع جرح نا ال مزن فواد 1ك طعسانلا عشنا روعي ا
 ا ندا! مي ابرصلا حمايشسا كر دارخو لانا هش كلضاالاو ةسلاو ثحتعا
 ١ ةتعفو لاهاي هم هزنتس وا رش نادت هل هناا ١ هك تومرعبال كراج ةعاج عم

 | امام حانة ناكود ملاك تورته نيا ارينضالخشب دوم ةرح |
 أ ناكل الل دق دسم اتماككدناللا اطاو اطال امن د انرلاو حوتتللا !ةروصرم ١

 قو 0 هز دج اي حرصت هقاث 0 "5و يصب الجز دنع هتناعر باطلا نكواكزدو ١ انوللعم

 الحتما ناد تؤ تيؤ عزف انحراف ؟2اتليلطلاو عوتشملاه ناله عوامل ٠
 نراها تردسرلاو < ملازد كت تنبا حز بولغم هدا يع اف كل ةلكف |
 م عميان مكه[ ءأا

 ١ 5 سدا تاك ناقة ونجا عيحا حنو هيفا "”تيبعداذ مويا داوحا زحل مَمَع
 ا بوزياوها راع سن اكددو يلوح اكهدموو نو تزنحاؤاو هاب ةجر اياه
 كل ةرحيلطوا َددَحَْسَيَي هداكارم العلا عدا ةئيل ملاكا ةاعداذا هع ْ

 ْ فري تمن هياككانور زم هدو هحصِإَمَو هععساَم )قرع عراة ربرلن ْ

 تريز اعد كلل نووشنيب ةغامج هدعو ل بيق 'هماَكلَعَو توصل انهن عد 1
 0: تاتا هيعجم تملا ف ايناس ةراشتنمل ايل حجار حبان



 أ

 | ضرك ايف نافل اضمانكت عَرَوؤعن حو ٍناطضْؤفب اضارمالا+ اًتعلمز عت تاكا ناب ظ

 تا امياقكمنا دلاظعانا ؟2ب وبن قتضاةرس انو كرإ يان 12 -
 ع داكن ايوه بدالا امزلافالات جيلا 0 تمل

 ديبص حم ةَيِبَو ىلار واح نورا هلا يعِوعُ و هئيلع ايست دوعن ةفتز متو ا

 | مهمالوورماتلات ةكضن*لكأل ا ن ايتع قبرطل ال ضا جانو هيئجمل جلخ 0000
 ْ كف رمهشلا عرولا مشن عنواين ملت ان اكىنخ قرا ناكرادحا عرتولاناز تلذطلاو نقي
 | ندد اتت عّرول اودع تاببا ترجل اذا يكمل انتحل ةديحب د انلجاجت

 ١ ةزتطبازم دب ايَحَدَت عيل هنن ائبنمال لكابال هيابانم هشروزق هل: ةحدزمو هاك
 | ةيناكلافاخ راك نست كالا نلسرانملانفنن تتلا هل تاتو تنسو ينم هوك

 ١ ىعرتون نا حصم ون اطوصر انيطبطلتخاف نيطايياوؤفؤو تيحرمرظمز ا دعرات

 ١ كانتا تطاخرب كسنف شنان زن تلا تطظعو انزع باغ قيم ا كما ودع ا

 "عرج! عبلاشلانافسانل ا لغغن انيك اكن هتداذشش تشاو هاش 5 ا

 | هزخ هالو 'ةرمرهولإخجار اكترس مستو هنيوعمدا وس سكر زذد نشب هفلخ |

 1 ننام ٍيالَصِف هرفي رعاموب تلهفشا لاكن اذ امو تلتف ازد ين
١ 

 شكرا ذاالا مالا و هع لا خلاب كإباف ةؤتهنا عَنَد

 ا كك «.يداحلا ترههرولو ه٠ ضازتعك يلع

 07 2-32 دس اون ئسازماغو م

 ١ طكالو | تفي ؤحؤ حلك انخاؤا قاف رلاو بيِمَيتلاَ بعزل انكر اهل الغ تافاذا
 ناقد ايلا نهيوذا دااوخطإميوع نوح طتنينلا هيلو ا نموا هههازم خا |

 ظ ناس ةندانز مابارح م ا هرمز تح ننال اك ناك امجزع 0 ا

 0 الفرا ازد تاك هينا نم تير توفولارعاودجبا ساشا لْوبي ١
 ١ عب نيانلا ظرف ن هكحان يو هب تلد هاَيملا هول اضرال!تراَدْوَتَت كلذ 57

 ْ نا علو طه عولل ممل قيد اَمايبهلليعرورتصرتم يو مارحت ههةنما

 ا ويه قرم رسانملا تكا اهيلءال نال هيي جم م5

 ١ لويد يرتد --ناكرئو «سانإلاوَد 3 تنط غول حمَع ختم اولا نقم

 ١ مذا 6 يملا ظعاو هني : نوكبتامرنسانذ اعف ايس ماوتعلب تيدحلاكول دعا ٠

 ا « ل رلاحاو برة سهرهلع ٠١ .٠ سانلا هتاضكب انك حاائافولا

 ْ و عسا غد كيد امتعلا انرمو ٠

 2020 نمالا ةخلتل تكراذا يدب نيب ثم ناضل انةادشل نيك مدع
 | ةعبيازاب همنا رن د عالاو جالو زوج منع ناكاذا اهتسال قلتلل اهبتحا مز عاهة رن

 | فازنكو ىف بينج اياد تلا ؤرم[قزكما ”ةفارفلا هيكسر 0

 ' انكنا اهتسال« وازع اكو هز نوبإّض انلكانشا !تسينو كلذ توم ةقرحلا لن

 053 اكياديلغانطفربإميوعد انني مدخلا داب كلذ ةرصكو ةراجف مايد تس
 || امان ”نيورهللاو هغمضلا نوتدرينيزلارؤمالا كولا امزولو محلب بوكرل بليا
 / اتلوداتم ذل بوكو هريإف يف هقودت 'ةسومات نهنمتنما فكان شوف يتلا



 ظ ولكم هيعمل ايات كاسمور اك ين كرا ) تو ديلعهشا ل سمونلا هيلع أ
 | هدوم باث تدان بكر 'ةزيرهاي كرا مكووبع سر سوبساب لاقت اًعيحا

 | لانغف كر 0 وةنيلعمسا لص
 فلاح ِ و هتلعشإ ١ تيل اهل لاعق تإ ارم ثالث هندالوسرإ_ كعرشال تنكام |

 | طعس لص هسا ول رت رناو تيا متكيا منه ناسا وع

 يماكاانانما دولعر نول ومن انال كرب ٍنييوتلل ناوية ع غألو يرتنقاو ١
 تنج اهتنمو اهنذخاذ كاتذاريتع ةذاج لاو مهماولو كحم وولف انم كلذ
 ير من 05 راج» هةكناتخ<كلذاولخام |

 تدي ختسم ناي تاعرنا خال دوا اندنفو ؛ 2ك كلة نان لجن الادب بريال ١

 د "بر ةيزنإا غل حفلال هج ةجيال كرا دا نانعنب ركود تس ناكنقو «هيضزمادعلا
 0 نددضواو» اك اير نيسللوب) عيل دتيَسو 0 ظ

 اًملاترههركلو .« . ممن يقطر مايد انك كما جيو
 ١ تدنتاو ىرئرمزعمل يك ززعالا صنفت ديك مزعزساعزناوشف ةنيودومنت ٍه هتف عب بلا قهضاماصو ”
 ل ناَدناطّيِشلا كاحا 3 ىدُي رود دج كف: 5 و ظقوم خت 5 ْ

 رعافاّملانتم|رم نير تال لاف نما "تانغ درب هىفد 2! كلفني هجن واريساب

 و 27 ا ةتزيزعتلل مال يوع نوني اخ دانيا نالروزعتلل د
 تتكئان هديك تا كك نانيبحا تي سؤ ةركالاك جت يلب تاطيشل اناكاذ'

 0 ا داع ديم عرعمب تطيع انيتدزؤم
 ُ يدنماتقوخ خام يوي امييتت هنتر قلن ياي لعاد“ انداللا

 ١ انرماكدتسم نيج نكت اك قادم ادحا 8 ناو ههنمهقاب نّيِجتسن نا ايما ١

 يعنككو بكام نم .اهييغدال يعد داتستو نو عج جاما
 ١ نيلوالا دبل عاف ليوزعمته اب فت ذاع ١ حتمالا نيكدزنعْئاَتسْرِحِدَتَ ظ
 هش الوسدن ائر اخاف همجرلاذ نيل ندمت خعاتاف تلا تارتاذات نعال اد[

 ش عطنؤب عرش اب نموع ناطيشملا نا اهالخ الصيت ٍيَسَو هنيبعشالس |
 دو هنرؤع مدد ص دن“ لوس نا دعت ماسلا نب عِوَدَد همن هنهاونكماذ لع وذ ةةلاضلا|

 ْ هدالوستر هحواؤب قرجتناٍجزن ان نم 'ةلعثب هيتبو نبل ةن داك لب! نا طيش هاجم ١
 ْ نيتدافد ف ناةران تبيطم اههلنقف تالكم اخد كراج حسو نع طم ا
 | ءايعات عاج دز تامزفارج نا الادعا موبي ِ 'اركمو اصح تاطتيشملاذا ا

 | ةلاضؤناكاذاف مغيدب ةوهذاييا ذل لل افرظنا هدونجلاقو مهلعتامتضفلاشظلا ١
 | ديعوهزمنايياب تيك انه ازعتب اصل لانني كزنز هتاملؤملا اهاظغاؤل مرئيلبا

 | نحال اجروندرطلو #.. هفهرذف نقزتزيمنل عز * هجزؤو هنطي ةون
 اهلنا .لام ترجع يللا طن هساوتغما نعد.« |
 ورم تيماضلاو اًيوال اذاخاي هؤفبني نا ناحل نمادح نوت مغ
 مامر نييلاتضاادانوال نان كوه فرمان

 مم 0000 ا تاهه هس تسستلا

 00  20٠خل 2

 مدح هب كك 2< دع

 ها 1

 ا

 1 ا ا ف

 نيبلارصت



| 
1 

 ا

 | ذيك نيني كذبا مالكا اداة بنعو يالا نشك نيلاؤضا

 ْ تاجر ةتقال و قاعب هلل ناو هيل شيداك ذنغج دب حاش نرلا !ضايقدتس ب عماجلاوزلا ثرخلا

 ا | كالا هنعناونع/ يرسل نإ ن راح ختم الاف دقو ءزينازذا كيندال تت تطئملاباصا |

 | يو تادورخر# :جاراو كَرملا ةنامرضعلكو نك ناردالاك هاتلاو ةالّضصلا مهمِلع ايينالا درع
 | اتلاشمال نازف ماكايل وال ارييكوم ثْوّمل ارظتلاو همتف تعج رغب كل نوضفتال 5 تقيدالإل |

 ١ كافل ايذغف عجل اًميلوال ايلاغإَي مهم كتل وهزم ةقراتموا م هلكايبل وإلا وم تططاخإلا | ْ

 | بذكذاف كلذ شيع كبارا 2 تقال اج تلا ذا يدل 'هيللناناذ هنالك ستل
 نى تزل تا ترده رول أ كادك تكذاالا اتقوا « ْ

 لعرب ؤلقنوملا مانغط منت ١
 | اعرق هان رك لَذ اس تم ناكر يرعألةنإ ناظلا هته تحض ازمإ 4 نجبمم

 | نم ةاريْنَم لك مدشاوٌرم ناسا رم اغ غيرت قلذملا انهو اترْصَع حاَيْشازمرَحا ةطائبزم
 وومْييدر عزب دق ناكاد قلو اززش هيجايلا هدحارظتيت هجشربع خاتمال امرا ةَعاَعَي 0

 | ئ «ناتلاقدذ متعلمة "وعلا تابوعر نم لك دال باكيا نسا يجبره ويظل
 ا تايزعر 5 اديان احمل جب الإ تحاوصو مدخل ماضولد دداكوهل تم ةيرطل لمادا غاز ؤ

 "دارج | ةزمالا عزم لوب هتدا هب صاوخلا لج بس تعسو هموسوفت ١ اة ةيكصتيدرلا عاتق
 ا .هيتعمو هفداهي نا هنسقم ةئمالا و توحد يي زحل نم برزخ اك 31/3 هواطماو هجم هيلث هفقو |

 أ او تر طان هوجن ؟زمنادحا هرج داك د اذن ايل تازيملاي اوصف طوع تزب ريس ز شن ةنوعب |

 0 تاي هوان ساربتخ ا امن:
 | تاج هليذ عيبا نقلا خي ضد عايل ها هيو ناش ةزضج نحو ديطحو ات نضزعإإؤسمَدَع 0

 يتانملانع هو يجب ساس 0
 || نك لاقل امل الا شطفعال اخلاب ل اوسل اه اقدتفو هنن مرتب نشل تل ذيجرتتخانايتدا |
 | اًسلاليينمواهوزوا ةنجوجواةنلانعإلا اكاد عه اى ديس واراذ مهنا نيزتمتل ناخ |

 ْ تبن هاير زيشسل زمن يجي هل يرش ل اوعرا شتت ناتلل ذوعو اتلمحوا تيس طضفا ١
 ْ توم زم عرس ويلف نييل !لكأل انممناذ خش اناا ل لذلا ةيباغوف كلذ قبلا |

 | كلذ قاكتلاؤ ايش هنملك يل هاتف 1غ ةرت يس نفاس هلان:ل تذل نانهبادذجلت ظ
 ْ | قالوا عيفبا معيطتمو نه خال )تلت لخادم مكمل: ليك تاروت ناكا عزا هان رع ا

 داتا مادا انت اوددا يضل هاظعاه اًبيتلكو اييندل ايلا ليلا ماعم م ْ

 ايلا عطل اكشلل ذ هلضف امك م ل طايل ابرسانل !لاوم الك ايوعيسعملا باص اوما مجزت ْ

 ا ايضرعال تالا هدحتو هيب هو اج اطكت يلب ا هتماوطعز متاع دايتتصلاا ةزانص ين

 ل ا افق ل 7 نفوتل الكرش انتر نيد مدانفذعا تولد هئاطكع ملم يظن نان

 نطيل زك: هوجن ناو ت1 ةيكإو هيد وخملا | دتص او بشعلا ةيهلللك |

 ْ د اطصاٍواوصَو ضاَو تانيّدو دب ذل امل لافَق كنج جبن دانغا عمن ومكاتو

 1 0 مهره ظيبلذ ىنانالا حاشوا نع هزيثم اذاراؤو ةرْوتا إنتل داظشضن كتاورط |

 اكلابر نيرو ٠ هنيلاذ ميسو ا 0 4 0 دو هركلا ٍ



 | سيئااغاناكتالادد يق تعجكرمرتعلالا حجل نم بحول نينضال اطالب باسات ع
 ا ”ةميااوا هطنبلخلا زنط نموت, تنتو هين لاي! هداه اةناحلاوا ترا هابل

 | كلزاف هحدتلا هظيدناإب ماش انهن وريف :هيمابد ايدو ادا تينا |

 05 اع طوطح دنيا ديو ض ايدل ةننلا تبا ةنتيبل ارشو تتَعِبن باصدار تفعل اهرت |

 | دافوت وص ةنجج اهنوكألا اظن اتمنه ادت دس ناو نيل! شوال اورظن ايننعالا نتي ان |
 ْ نوب وال دك 0 هم 8 مامالادع |
 لغو ايليف هتف تانوعرنع حشا ١ رهان يعد نصَد موزع تاور ناك ١

 | كىلذ دكا ارم لالخ هندية ناز ظن مت التوطخو ريإج هيدي زملا حرطلاكن تابزعللا |
 ْ تاكتقو اشم ”ااواارجلو :اقيقلا جب اهداطصيب اينرل العباس ةءابد لج

 | :هييرالا ملغ يلوا ةلثل تاقرلل وسل اتاؤ زا سابلنهن واخي عاضاانرتلا
 | هيت نابت اكلنا الر تسل يق وخ ةزبتلاظوخ تاتخف نبل نم نورت عنتيل فاكو |
 ا ذنفقزم ريدم كاف انهزم هيت اهنكبشويبباداييصخ إب تملك كذخخقرم | ا

 | هاري هاذ ايدل اؤمن اينعال ا ةتلا ب اتش لارتؤسلا ةليحل مانا مث لاس انف ١
 ْ منك ةرودئ عج ن تايغر "هةر لينال هجن د درب و ماكاتلا ساشا ءاطاالا ال |

 | طتينفيلا عراس تلدلت كلذدل مضالات مخ اييزرلا تشاكنينلا نينصاملا خابببشالا |
 ا اتككاوبرهلانعإ سوبا ايزم فارع ردو هوالاؤ ةطامسؤ ةقد اعين اه لاتسا ءارطاخ
 لا وزد هر ديدنم هتداد اعز لان تال غترمنتا : هنا هلتبلاولتمسلاو اهات
 |١ تلا هوم ىننناد شلع انت ذم عش وَمَ تاييعإل يلف تيان فاسال اع ْ

 ٍ ةم كل ذو + تنال اس كا ناش نيب نكت دركذ اعملي نبدداشملا ايلول نمد

 ١ ملط طعاولل امن هندا نايت ٍنارتنل ناار جارت الا وفاعل اًوروز و رّورنلل !ةيياغ
 ا هدب رعد بزعل ا اشم لاو اهبزمتنسإا ءرذو ها نلاو ثرل' كلئمال اصرضن |
 000 ةنعْْنطاّتلا اومن متالكعلل دعي )ته اوزرال او 2 مرام 0

 ظ سلو نوح نصا لامي اتش انك )تشان >يتشن نما خا طيب مو هعإن يشوع ضف |

 1 56 رو طعما مننا ةلطفرارللا ىنبيال نم هتداد اسمو لافت داعم سك يعزف |

 كلون اهندار تيب ل كداوخاٍدِعشلِع نا ذاردح لو هندا همي تيدازضفارخلا 0

 كيذا ازم]4ال اطعر دانا انا تايم نار ة خلان هتان اوخا مو نا كيه سكتماكلا ٍْ

 اهتبنالا و ىاعت هنن نما نظن دل قيزي تلة نان يلاضن هما عتم يدا تللذ تنكر كاكاو |
 د اكنال قوما ال قمن طلعت تايعالا تتاكثبتلا نيصاللا اًنوال لعدضخنا

 اييطلعازهدلل ذناه ةهضارككار ايظا ليعردافاخلنا نيماحلا اًماناذ دمركطرمط
 | هيوئازجملا نال داجملاذ نائغاز»ناكايعر هحات تصورمؤمل اتي هيِذع !تاّقتلا |

 ا هء .:لاخاتَر سرولو ميل ذلة يعلو لابن نحةروص لطالب 0

 | تت لا غن ساوكهعااممو |. 

 1 نزعف/ هيي هيجل كرع ندم عجز زنوؤممل اكن هند ةعاطرتكا داكن كوش ا
 ١ ديت ناتيجاا بعل باازمو*:يلابسإ تاو ملاةن هند ةعاطتكا ناكنهلكذا طعاؤال ْ

 ا ناسا” تييمل خلو هلابرلا تجزع رخال هليق تيشثبال برغل تاهو امو'دتس | ْ

 يو

 --ج

 :: ثتدعا جيم

 ا
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 تل مت ا هد عج 7 2-21 ا 2 نه

 , مَ ية هنن اوان معمانوخ إلا نيسيطل نم ازمادخا تحيد اجي لاف تيتملاب هداران بأ

 |, ةجنات نيهان نعبد نيجلا عي جاَص ملكساشلا اكول تارت او ضيا امو هتنارماةقتمتلذب | ١

 ْ راو اة ف تو هيبع الوصف نب بل ماعلا نفرشلا كلذ |

 1 عننا ارمال اهدا حمجا ونا م هنيلع خضم و نيس همّرخو تسغل ا ةتازاكعذللا كين ١

 0 قاتلا انياب هط قي زينل اولا تك كلذ حشا تفيار نان هيلع | |

 1 تداف بيوع رتتهاكالذل يملا ايلاف اهتسنال "ناك هيو يابرساتلا نإ هل حوتعب صاخملاناف |

 | هنلكملا هعرتخل فو وماذا توانع اينجل نمي داعي الاذان قاطلإف هل متنالانكان قوكأ |
 ا نانا وي ندي خانم عيدان شاهي تحجي نهاد

 ا ريد ا . 1 ا ها 0

 ْ نقولا ع نع ىزخا نزلا يلوا نمدكا ا را قرر هيج 0

 ا ريطوتمم ظمفئوعرلا ال وس ثراملاناو ار ةءصح عج مانجا ثرارلاوعم يا لفع قمع |

 ا 2 5 بلال تقدارخل تحت ابتسم مزم «ثيراملو نايف 1مم دصإع ]بل هوم كلذ ارك 0

 ظ انما حجازي حرمت هل ةرمكلان اود اكناال ا نيتنفنملا ةرككل حرشتنمال ناكل ةجاعز ملون 0

 ا ترظناو ريغ ىتمزعز حازت زعرشلا اهي لص هالات سادتي قبر طل وخان كا هنن نوزتي

 ا تي وف الد ةغامجت اضع دافوومتيكس مولع نييباص نييماننم ا هنعاهملا 0

 ْ لْيِلَد وم تارفاتد هددماث جرو حراس منها ويم مثنااكه وت هقرطللاؤ دٍرمٌَوْ: كلذ

 يعاد دون فاو قوم فردا مؤ همنا اداه اكدصةاالع ! )

 بترملاغلا تّرستحلاف . « كلدكيصءاشا

 ع بااغن هيداوسخ ا اند 5

 ا 0-0-0-0 'تافصنئس#قاؤلتإو هن ابلادهإللا انسنهانرسانلا عي وحي ْ

 ا 11 هن عويس رحيكتس اعد بايع نحنا انارورساخلا ققعف ازم تاكايز ِنيِياَرملاَو |

 د3 هت وسر مهران تشاور سس سال

 ا م ''اجاَسن فران ةرااشلا اينغش عئل ايتيست را ابي هييلاوشغن تااَمّو كلم ا

 ان هر مزال حماجملف ماتننالا ةَرّوس مارت ناطاشملا نما اح طا نرللا ع

 احسان انوش ذا هيجا لو تيب اذاثمناو احلا قة دشاوعدال حياج مير

 !ننرلات + حملا يجسد رص ةمْاَس كل ند تاتو يرحل ذل علال اىتص اماحذولل اعد

 ِناَع دنمذد د اجال ايل ايفا قاعد يار َدَقَو هداف انمزفو كك تتح
 ١ اهم اكرنا حتي هاف

 اديك ركهتتنلطزمات ا نوكأ | نا لسا الرجل و لكرتمزال عمايل نا هدو ههلتضم زم هد ا

 | اعد نالوا لؤيتلاجلا ناتدووعدالر مزال عيال يقانيحْفر احنه لكبكماإؤلا قبل ا

 ا ايدل دب تلاوه طنخف اودي هاون احرتمالا الع عيج ةياكإل لانا انه

 0 يطملا ةرّماواطتنَساو "رح ةراجرساس اطمن فاخالاقو قاناففسنمالا ه ورم

 ا 7 هنهرال اف رخ لحننساا اناورطللا دشن خان عن

 عملاق هدازهاشمعو و بدا ار مارب
ْ 

 ةكوتضاو هينلاد ليّهذ ايدل نه ذانم دحلان وكل ةنيلويلا مباح انؤعانتما نع
 21 ل توا و تجب نص دعس مما



 تا
 ده وج اك

 | نامل انهل متزم 221111111111 ً + ةلفملا محبات تي هجر دا ا
 | تنلاهاتان“ نمت ةدهيلوال اسد دعا, مل مهبول كاتزونمحلا باع مهتج تم |
 ١ 0 ا كانا

 | :ءعالن هتملّحف ١ انا افق لنا يديجَعح هَ نا ثنا تلظن ئتنحجكت ملتلقف
 ا هل ا 03 ويعم طقس تال عم هنضتللذ ١ ١
 ْ اننا هوزحاو سالو ريدا لاو هاشم يشاع هئلكرزضو قيلحاق |

 | ويل اماتمانه +تقدوو ! لنك لاك هادن عرش وحلب ازا اير تقرت اولاذ امي |
 دع يوعالاب ممشال نوينتشللا ”زملعزم لوشب ل عد تيرا تيجان تمت "؟ىراؤ اي |
 ظ ءاخلا ناو كي لا جلها تبغ ةنغجب مهد: هزك نال امج مدح وفانص

 ٠ تشكو افجااكت مهاطصت :ةزحالاوذ تلال هنغا هقدّصيد خيب شلل عرال وم ١
 |دييج : يدم حاضالنيخالا كوه حازب مب ناكو *ةجيار يقرا مالا عشري نا انهما لكل 1
 ا رانا مهيؤننا وين وب لالا نوتج ارنا عما ةيالاتسشتتمال اهيل |
 ا تم نيا زين ناكر صا ت ازيك نع "و يصح معتوشن هين بيدا كا نورجنال يعذاكاعرو |

-- 

١ 

 | ا ات 0 . هني يهدف تاريكحن يعيد اكوضروتا

 امثل ئننا اشم ئص داوي تاتا يضاف اننا 9 هنا 5 نزح
 م راحل ايروسر واما 4 تلذلثلرئتلا |

 | 1: لع وضلاف تارسغلا نه بتي
 | هه دولتي هماانا تسال مال اة لاوقال اول اهدال اندست لكان اطال وزعرلغن مر |
 |. تفاذ ناو خارم عضه عوض يعتق دوتس زنود وخف كل مرسين انا اما ”يريخوح 0
 | تع اشلاو ةناكصلاةنلعناكيلا ةئْيفلاَوهاَدَمَو يلباَحانم توف طز ةموصعمل تنل |
 ا يخل امد لاحلا حليم عِلَي لنوم انلالخا هينعامنةاخ نيس لكد |

 اد ارز لازلنا ناداصمل ارينا نإ هدام قوتنا هن
 ذنودج < حطمبي عضال انك دينا كدليل ةدتخ | ادي ب ماع منمرحلا عيال دات ويظن حلا حيلكعملا حلول نأ لج جلال ةلاؤرا تلا |
 ْ انييتي وكمال جؤحر وصمت يبل هلا مرات تلدؤ مهلغ درج دمضد مجال خلا ١
 ْ نفيس اوما مادام كاذل هتيكرم حعن ام هيلا هب بوسع مشار بت ضل زيي غلا

 | ةوخحلاف هتف اقيس/وومانلابععان مان انب تيك 0
 ْ هاني زةييفازخ تراسل اهم نرصد هداه ىتوطلا ني ازلا َعْضْوَو قارطالازم

 ا ١١ انتحل دع داتنملا اًهرماظؤلا هى وحالي نادك مج قل ديلا

 | اماو 00 هعائتنا ريد عطل للا 5 دزا ناف هى ترا جب رد ميسا

 | قير لايم هنت نر لوو ناكب ال عمنا ادتع ةنواطنا نيرو ةئعيض
 | ناتو تيكو كرك همر ضان هره اظييع عوشملا نامه ف ١١م ركنم تيار عربا |
 ا 00 هتنبإلا دوداجا باول ع دلنع لانكا هبا هاولاب نب هودارت ْ
 ل لبر داتااديع جدك منملا م «تهانانزعن هلا ابنوال لكك :نلاخ اظونص |

 عاهل



 هاا تطيل يسمي عل مام ليت لزمن. عادل نينو خششاوأ

 افاتفملاب ا .هتع هند اير هان جا هدد تيجو د سمانا جاجا |

 ١ دعنا هه هفذحا ل ْوِمَبَو نايذازإ :فيذح يهني ناكو وو ةز تتعلم هبوكم :

 كيف طخ هنبلع ناك نالوسر كتل نيف انما ترخا تنك كناذ قاف خي ا

 1ْ نيتاو احلا اين ايظنا هلم قانغللنم اًيْنَكْرَم يلام لوب ةِفيذحا

 ١ رماذنسال نع تح ذايب هوتعفن اهلاذت باحاامىوب هنمعضاويكر باطلا رع مانمالا ا

 | دهناكا ذ اذ ازطوكانكهلاتز حرش تيتملابك تار ارض اةماؤنض طناذ كوكتن اول اَنمف |
 | هتداد اتش اّملاشم نم ههحزدو هنطب ةستسفا 0و اظل ناءعريتاداع

 ا ى هالات نيرو تطال |

 ْ لع يوافن ههاوته|تمو ْ

 0 اجت مياس اهلل اكوا كيد اضل اورو نيل !تاباتت ا حا داوظملووْوم ْ

 | تل ةلثمزع تفز نا تا لالا تاغصنم كلذ نايف هدكد هّيشنح يواكب فرزتع |
 ع اعتدنعاكبلا هدب موقغ نا اير عشنا ثلا اذا نوفي نزحت هلع 0

 ْ ىذا ا ذاع! نوكتيفالكلا ناو : "درا ميج لبا وأ نيرلل توكياغا كنا ثمدلزلا | ْ

 لدتا يرو ,*جِرجِإلء مانغمزعاوفزن ف ا نييعم املا نومءؤش هعودد نعربال لزاما قس

 | ىداكان هوه اب و نازل عام عك, ضخ يار طب الظحلا نإ !مازقي دعا |

 | اهتنؤنه عدت لو نازملا والان )ثم 2 تر امصو سبلصو تودع بوت تتف ظ

 | سو ةماج هسا يه عزو هدحاؤن هرعنعل جساذا لوعت ناك ةداري زك نع حاير و يار

 م مانعم خلل هبا عم ضمان ههيش وهات ل هدا نلأ هندا حتسصر | ارسمي

 أ انيارفو مما 0 امد ماكعت ميلاد كال كب آف تال جدام زن انلارز طن نرد 5
 ]ا 35 «' يدان هيزقاو .٠ هيدوسلا

 ْ هيلا سامه او 0 ْ
 أ هبحتز م زيكل تلنبالا تاتلذ تاناورك اطكديف نزعل يابتلا تك عرازتغا هك

 | اناا ؟ هنيالو متلك نم كاذب ربابه هبي ةطاذقت كوت
 | انك عمرك الك ةتنمالاث تك دكزنضملا ةنمالاع نموءانح نيل اما منا رط نيكل |
 | ٌحمدنال كلذو اسوا كلذ قوفجي مازملا هضضنم سموا خت كد عاو زم | 0

 ْ 0 لاخلا منديع ناك خول ذل هلا اغن هدا |
 | وماي لاختشال انوجعا ةلاخ ام هبإلع حا يشمالامتحانخَو :نزمججوا جريب كلذ | ْ
 0 حتت مون لائنشالا اناد نيبلاخلا ةيتص الخال ا هحيطت كل زد نيجي اي لازخمالا |
 | اسال اخ هيمان دال عادل قرط اعز لل الاد خود هْيِذ ناكن اى نال |

 ١ كتف عدس از اكل ذدِدُن راغاذناو هياعد :نصاخرعد عادلا دع ووعرملارعتا نا ا

 ١ ن توكنلاالا تيتا هيراملاةيفاغن هند' عمرتم# عادل شد ةييتنام اراد داموا يداابغل :

 ْ ع د كءاننالققاذإغا إى هبددحاف ماهل دقو لاق ىلاعنمس' مهصيزمأ
 | نيوز لحق ل هيئطلناهعابا |
 هييزفالدالا | ا



 ظ يرض قرضاشلا مانمال او شيلا ماما اك ايلوال ار 6 ماططب لا ةنلةف اكيئاضطو "ذللك هللزنا
 أ ”افطبذا تلي اعلاه ينل يق زهدالؤ م هيفا لم زيرابكلارياالكإ اعَرَو' ظ

 |[ >ريضَو دوم هاش ايلاقزادزاقرلل ةدالشتناإل كلذ منو اَزاَرْخاَو نيرلاو ديل ارتتكلا |

 8 نعسان هددازوتعد فنا انهو قيلاكل برشرولاف ْ

 | عراق ختمت الفل صاؤن 1100 كيرولو نازنلاةازفؤتبدان هين |
 ب دس يا تين باطزوجيانلا ونبي الذ: زيها اكدت ا

1 

١ 
 أ
1 
1 

1 

 ا
 ا

 ا

 ا

 ' أ هدايئلنالا براق نزع وانزال 000 ةارقؤر خا تيتوالا | "0

 اىيال هغاولب دليم داناوالاو عزل زن يفرج نيتط املا زمن نوكةخداو مانزل |

 | تدي طع ءوو ولالا احلا هذا زم نعل هل جيم دورتي دحاو متمفلخت |
 ؟ت لالا بر هس كاف ىضرتإل اًهيعواروتفلاف هازهل ىن'بهزيمل | ا

 ظ هيدا اتنيإع هنولافتوداوتخ» امو: أ
 ١ اوزيل ةزاكوإ علطول يب وازمروصس حفلا ههنا اهون جا هتددا كيا | ٠ْ

 ترم عج ظق وي ا ميرو جتنؤَصواَعَت مارك ةريَصِف ضدأل ااَمتدلا ةحوطالابكولا |
 اذ وهذي نطعتسب تاجيلكنماراد نسوي اتالذ ديت نيل والا |
 1 نزلا تع خلا هنطجب دب ةلملو نطير نايلو تر زعل ديما ةيؤزختتجوولا عن
 أ 0 هوازلإلغةنجلا لزشذ نتتح حن وص هد دوال اف اؤغلا نو دقيش ريشا
 دعك هودشأ هيض ةالتملا اا نازتلا نرخ را عاملا

 ْ مهر. ك١ عيش ظهراهنلا ةزصتي ايلات للان ركوب ؤجتتو هنيلعمدالك سالوست | ْ

 0 : صحا باص و قيل هذ ضووتصلا هالاص بضع هيَ لحل سور د ذارث دع |
 و رح اًينالعان « جنتل ظقح ناث اذارقؤ نو زاؤعازم غد دوم عش | ا

 نازهلا ةازخ طلع نوري مغ 0 ناذالا قيرطل ابادات فوض الحج ناكتشال انعماك
 5 زو توك «هظعتك لص لش ومنو ءرتج نكمل واتجذإإل يدار دعا

 | داختسا ترك ع د معورت تفؤملا تاحلاطلا كارول
 0 هيل :كلاعلا ترهسّيلا و 6 |ةشلع 0

 ١ تعسف ةهاوتخلا نقع . ْ

 5 دانم ا كايلاهتميعرواو اني هع ضيم ؤخ هنوازلا ةضئدزع فرزرلا ددحو كا

 شوا ناد ا داي م “تل ريغم نواق جادو لسعو ْ

 تايه اختم ةنوغولو ةفع ر ةنح جاو تاق كلذ ده ؤاعراال هلاقرعاجت |

 داعولا م مدع تبل اخلاناك «كلذلو ينَبِهِلَع حرب "وا الل ةر الظن الحل و وطاخأ

 مدت فو هللا الما «هعاينإاللا دع انهن مصهتالذاةةلخازن نرخ |
 (يد سا هولعا رهاظت نتي أل ناكصاوم عع حنا ىلا هنهذ
 ْ دارو قدفنتواو هفدنسابال بلا اكاَّدنو اعووصحيل رذ تموت تعألا نا لَوْعَتَ ْ

 الصانع اقوال ضم تاقاونإو عقب اتم اتعّووتملا تريل 3 امدرابم |
 مسمع هسا 2 مس 1 مح

 و .؟

 0227 وج د هج يي 0 27 نت ا ع جت دو ل ب يح

 تاس



 عمان تن مركذ زنق نال قس يوما ميشا ايدتبس ناكو هن ةحلذوذمق |
 ا مروصللاو هز اناتقو وركدلل زةتونلاو علف اربإح ةجنرومحلاب أ

 امو تقيزدباط تش ةقتاحلاخن هدام هيض رض مال ١ هنا بسججلال هاف ْ

 | بترمسرجلاو# عمها ل يلد كلدؤةةداعلا جل ذاغ هيدذؤاَهي يف ارم احم داروالا |

 يسع وي اك 7-0 «انئعنالا لهو -ةناكر بذا |
 ْ حالاضا ذل نمو هةجور هلل اًتدحص ا ىرللانت هلو حلتداوتةلتما هتيم كرها | ١

 1 اهنضاو نع هال نحل 2 هين اب نإ تعب ةعاس فن تيججال نانا كوه اجمد |

 | هبا رقاف لكيلا ال ةيزيل> ترحل اً هطاف اًاف "نيِدَم يدب تندبتو هطان | ْ
 ظ 2 يس بسلا مايسكجرست | 0

 | رمال ث لل لوا نه تلض ترضاو ان شل ايل الو مانض ناكت نوم دس تتياضاو هناشنف | 0

 ْ | تامر تقليب لن انضبا عنذال 'حااذلجنمو ادبا هلع لخن 'داكنالا با ليال انمأ

 | دم بعدا وت ةناواع ثدضااؤ الا نوتمانئزتشمب ع نيش اوغنل ازمأ

 | تزاسسو ةاخلل يجود ظذانمِلع علطا ميخنانعز ادنع ما هطان اضا ةلجزمو ادييعسأ
 0 لد اًعمْيا حم ايايإ ف اباه ذ طيب اغا لونغ ف اهل تعلطا ان تارمث دان دال! ىعم ||

 | 8: تاس هللا تلخدنيجيزما كن نهرب ل كائحرا ماكسلا الا هحعاصا نمو 9
 ] 0 ههنا ع2 م لاول ناك م اهتننيلا تحت ناىلا ءكم تان نايلا |

 حا ضانمو انا جان ذارمإل َحْنَد هتتبازاَماَدَحََي هيَ لخا دزه بنو ذولا |

 ْ 0 ةاكيونوك): تكلدكردالو ابا رسما هاك راكم حم كررال اهتااضبا | ْ

 | ماب ةناشنزم هتيعتال و اسرع ضخ الؤ فراخ زمرازالا يف اهازيج خخ يع ءايبعأ
 | تدمراذا اهيبعظنبل لاوكا هوة رمت اكرةفنالا دانيا مهام ةلجتمت
 ظ انفي دل ةقوكادنإلازم تير دفن اهي ناكل هني خا ايانزجمأ
 ١ اهحعص امو داك اهنض دعانهيصتر انضاو الإ 'اهنخا نم ينط عض قزم ْ

 | تلف اختنا ةةطعادقو مهيلعان ةتدةز نيجسانلا انا هي طب امنا نعامتتخ | ٠
 1 نحالا دبغمال اننطعاذ اوما نم اغفر لاا تلقؤاهتند دز تّيجالرتيان هةرشسع |

 2 ,داايجؤلل ذارمال خذ كددكو آيتن اهتنؤ |
 اهجيلعاهت دو نع اربع مال ان:ط عازم ترغاملف اهتد درو هُحاَع امل يضف اهل

 سنن خير كا خمرا نات ام مت كات كاتم كر م)كا الانا اه تالاقو |
 يح ركل عانوع نمش هى "يحن اضن "نام مالانهؤ ارتضلا|

 يلام زموعمقداضنا دجال ّ ذاو قاف صل تاريجلو دع حلا ضاح ل
 "111330 وا 2 2 ل

 8 هو اه 6

 ١ / د 9 ىاعندسا هانم

 | انتنفن نيدم يرتس تنبا نتشلمهو «ماظاطو'هولجو هبتسز ةيدلالئاجمذ خلصا |

 3 دايعن ظعاَي ليي مانف نكران ومو ابايااواباهذانايحجا يقوط نوح يع ترزعلالا |

 هلأ تو ! دع نصت 201 4 ل تسمم حا دهاس دا

 / ”هن1ل وسعر عت نم شن ثنا ال هعلكتينالا تنواؤ تو يعدو تص شالو | رغأ

 || ييامبللا تتراعولو هراظنن 2ع هتان اكنذ ىايجرا ةلاف هيدع قالّصل حسو هنيلعمشداوكم |
 | تعقد 0ك اان ضو هلا جاو تاون توبا ع ساؤص همام عل 2 هلونعلا لامعا |



 غخذخذأذخخ111010110111111111 1111

 مخمل تاضخغن جسمنا انتو وسوق يقلع مدع م

 أ ٠ تيطاح تر ةنيريطلا# «٠ نييماانهسانرْشَحَيو ابعشايمز نعلادبعما |
 | توعد اقن هسامسخلا انممو 0
 1 دصو داز والاو براق نارثملاو لحلإطلخششالل دنع تطال ايَسنلا ةئئل يان ا

 م سلا د اسما هوك ْ
 اوعلبرؤو مهفازرام لات وسد وموالا ةنوازل إف مدبب امو فا دم ْ
 أ 1 دازا 2 1خواَوأ قضت ااا نزحاو هالاضطاوالاحرو انجن وبا موخ نآلاييدنعا
 ْ يلو اك قاد :ردم)هأن ناو هدو كم دوللادانهتع هتازهفاذ نوعا ناب تمؤمزال |

 3 ارحم مهلا اورو ااؤنامو ناز ااوطتنحتيزلا اتمنا انززحنفو ءاتعيطت لغات

 ا ناو اهحاَص هايَح رص دواز ق موه حو نال فرم الا انهو فرو اني 5 ١

 | دالابف كحد نيحاوسلا نموهم ةرممإب لاف خفو "كلل ذرب كيلا وجو حومسمو نتقو
 0000 توجع سلا هب نوال زكا ظ انعشلا اهني خو رصم يع هدم تددؤاف جاف مولاو نملاك 0

 ميز .هزلل سو نيود انو 7

 ظ !ال هننان2 و اكلة ٍبيَسَديتنعََن انالاف ةزنعلل نبل اظلانفداصلا امتلك

 سك زم معتز ايندلانؤمانعهبي خخ 5 ئيثلكو بعرس ةزؤرضلالا ئنب
 |( مهرحاك هتعلكاو مع هرب ن نرد صوخخلا قتقو ديكو وعتفف واه ؤخ نو 0 ْ

 /2914وتفلذتاو يلعن هز اف الشم تنطانلال ايري عل اجيد كاقاو 1
 | بهزاانماؤتدح اناطعااعرو < ازيزعاتمخن اعل و اف خاهنم يحال

 |ةدديع تسع هني ةكمهلع هلك ةقرفاذازسنلانعدعا هيلي لكي تجول
 دتك ديف نظن قارا زعمت لووك انلا هعاشا الاكل: ْ

 ا : دلتا بر ههسزجلاف «مويلاؤافازمهلكتبنملقرتالا
 0 + ع هيلو اقتسام ادا

 هنت «نرفاففورعملاب هٌربَخَو تنفولا نم مسائل خرب اماٌرّصْمل لع ؤفرتش هزشك ْ

 | مما عال اكل ذزم اشرح داو بلا واهشم )كا اب تلغتلا نرش او
 | مهلؤناننع مهلعافتزواال ةنّش ترها وا تففرلا هن اهجن كيتي نا تلعا ذا
 0 كلو 5 خجل الاد هنمرح الن ةروردمح اص ناكنذ ةنهشهنيل كلان ْ

 | تاببرنلاخببو نحل ايف رز ولايك اين دلاف ذ املاح توكبلف ههتئيلا موب منت نم ١
 (قاجسؤرخ ٍِب وبل اب خقيقرالانوزمجا يذلا تما ضخ نرشسعو ةئشودزع

 ْ تيربرو اي التعدإَبر وص انمإع ضودرا ولا مواشي راوي لكنييجلا
 | ثورواخلا هيب تمام عتود اعلا هنناووحجو اكشف نيس مباكهرم |
 ْ |١ كلضجام ميلي نتادم هيجنإُب هيدا جدخ: ةفيظ دل دخان ةماف داكن ا
 ا اطتردانل اال ننودان رشا طف جان الو هيو لاف هدي اردن مرخل هنبللا |
 | نيج ءااوعمزسم تسي نو فرفراعز نب صايدالوا ما اكيخ حو ما نير ايا دارا اوذنك |
 | نينا اوئرهلامان اهل ”تملكو ىلاغن هتئال قزم هر و(مشيلا غم اعتني وو اكشن ا
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ا تعز تدل! زيلع تزعزع ذلعناال تل دزيوتل منماع الكام نينسةدع ين هداك وم جد
 

 | امتحان يدعوا تين وماي هو دخل هج احا جرح ع0

 -!عببالاغت 00 لوكا امم 2

 تامل كؤلاف انس دانك ذكانبنن ابن انة نفت تيببلاؤ ارنا هذ نيكولا ترطلاريبسبلت
 اكون هابحاامز رف نرخ عن وص دلي حيو يو ددبا اع ظعسيلا ظ 5

 ديتلال اودتحلادح إير تسلا ل قرصم سفح ز مرسال كزاهرتسينل دب مو نركَو بدرألا مويلكهّتلا ْ

 دكا نواز رسولا هجرس ال ءرل'كولا ةعاطر مهام ميكس ميال يزل وايد 1

 ضان لاف رتل ةعزلا هدم اف ةكريلادح اجر تس مانفع وكاني واذ زم نيدو اخي الة ارشخ ١

 انعاد اكن نيرواخلا دمع ةلحلع احا اداعتن ذفرتو ٍدَرِداَت قاذف انف اقوطال» ١ تلذذ ١

 1 نال ندم قدّس تطل نافع وبس عز ارتي ليسو يفوز مهار اكرم

 . * تمل اخلا تروشرحان © اًتنيداز نيترو تغ انة حطها 5 0

 : . وعبر اعتةيارماهو: جد.
 ةطؤ ل ذر ةوماموبعورساينلاو ماعطلانم هتوازلاف م يحس عجرم نيبشبلا

 داؤس مجححل ده هلا ةثواز فن ادحدب نادرا ادعو اسر حالا وسلم كل ةلالوصولا|

 :امبلطو مولا ها الاطاس موجب لاعملا تاع 00 ان يسوم مهشضاب ةاكولا ١
 لجل لمامو لاا يو لاكارعتف دحلان ا هذضقو هادم حول 9 ىا او وا ةقززنم ْ

 ه«تاناكد ناك يجزم هعطمي يلاَغن هدد'ن اوتو مهوب ىثترصمل هنعاءلبال و هلزشلو معلا را

 5 د وح احلل نادتصم ةئزس ناجل عدت زنوبديم كرد يلام نب كما تواعتا 3 انا

 م احام ميد ن ا هرمولإ .هلربوسوب م م ةدماكبتما رمل ماجي نك اتا واّرتنلا ماطاش دعحاتم

 تعا هور ويضنو ه تدع اك ل طربنحل هع ان ناد دال واد قعر صتضبتو 9 ها
 ١ ازال حومسيف تاطحااو لاكي هنا هنا هع ء دارا عا( اعيمال ىلاحتفو 'ابمتلا يناضل | ْ

 ريما ةركماح ةنهدل تلو تت اذار شع ناسك م ولك يل اواي 20+ «ناولاسو تيدا ١

 ااناتناضادلا كت ازا يتلو داهجغ# هل خش اكد يق خشم ل انا جبدانغلإ واسيا

 <« - مد اكا تر هنرطاذ ”هباعشو ضعت ا فدو ةناس هيلا عماَحُم 0

 ْ ةةقعلا نإ دع مياهت هاربا امو 4

 ا ايزل مو هوايا نوتنعوع تظل تزمو ويطاَتنَق ةهرتعوخ تا تعوم هنشاك ١

 مخالوس اعيح ناسا يخلاه بزل يفز توسل انزل نؤيجلاب جوزحلإللا ارنا جاني

 | ىلخل هتنن لزيارتنا قرا شن كرا بدبي نيب تيان نايا

 ْ نه هت كمعَسوا هتد هتلادحي خم مرد حجو هُسيايِلا وسكاق ةيالاب خقالا حاصلا

 | رعتلازب تليف مدخلا هلجب اة ماعطلا عزل ازم هل تيدلك فبنعو حويسلل قياما ١
 || هنيلعشاو الور طا وزع مضدار» قزف ةكرب هدتللالا هت تلا ندوات |
 ْ هيو سلا التل د تاغنا النو ةنصمج ندعو نحو | ١
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 ١ ٌبدارا نس كةكلا: نءودابد) نبيا صك اشهار ان وضل ارازجسا خلو "بدرا ٍْ

 ع جم 0 ٠ انينابو يدا ة شغب وك كوكا يييِغِوَيَو ايوا نر شسكو سنو مدتها و هليل عز 1



 تنك

 هلا ا 0 .

 ١ تيرم نيالا نضل د فوض من ادعس هيطٍقلاوكيرزملا حطيلانههنحلك ٠

 | عج لبابا تعي زءخاذ 5 .لايلفالا هتسوصم ةييفنال نإملا دحر اندنع ميتين ايتنهالاو ْ
 0 كهنشلكةزنإلب هذٌهزممظنن نتاوي حث هنءامتن ةلهنهتالذو ىيىرعصا ايوشر 0

 تانك مقسم رتل العاع مرار صماناوز تالعو هتتلالوط هبطت كم لازم انما

 أ لن ل هي اهتبادعال يمارسن حممد هد رخيالرلالا اع خطما|

 ب سدة موا هللايمعنااعو نيملاحا اقرأ

 ا راد لل تالنت اهنوعو برضوا تنقو ةنعتم قزرلانمؤنت اباه عيدامعا مك ْ

 | قب مدح 1 سس .ةلفؤ مرو حومسو أ بّرمواتعف 2 زط توك بلاغ

 ؤ لاساف انَهَيَوحذ تككش ناو ترجع اولطو ضزرلا نمل آهن هناي عهد انعال تل ذوو
 3 هلل غاذاهدشلنا كلل ذ فاضت كَ 0-0 مهل د هله غلع حرجا لها حي

 ايلا اماكيعانكا نكهتداجبانلعنذ و ةةعاتملا ترس : ل ا |

 0 دوامات عيبا يسجد رخلنقو ءاهِض ةَرَغاَسللَو ةدحالاٌةكااَقَن هما

 | انف كامادتقان عتب اكييو مانا وجت و هاا يداذلا اندتعتوالالإل

 هلاوزها ارضها ميجشش ام فانا هاما غل و دمت اْرصَو دكيلا تلفؤ هتوازلا زر

 ْ ان اح زم بنتي زدنا هج 1 دع فزر لكنا شاى ثنرحلا 1

 ا هندرجلا ءالّيلكألا لإ 2 هتازكتي داكيال هاف هانم هما تتوق نزطعنمد اع تكن ْ

 0 عدلا غن ةفازم امو تيكا |

 ظ دو لينتج هيدا عةنمإَو 5 ناعلب تتنت تيبتدا ةقنز جارخزملكال انه! لاَعتهتن اح 1

 ١ اتتيوانتقوؤ ثوابت رق اونو م امو ورعب ظ
 0 تاينالا تقوم ضيق هزلي نشبمنخا هذخا والان اك امابتف هيلا :ءاهق اهدزتب |

 | هوس مهتحر ندا ودوتتسا نامل هيِكلاَم قبيح فضا تيب لامسم ايام و ْ
 | همت دار ةيقلط ناني دندن يكن يس قامته عاشت نضنةييطياتل ١

 ا اا دن مي 0 حاس مم نا وحر انهاف دة حوامرد |
 د د يم !تراقفيشللا فوالو هتاخننلات هامل: هارب عم ا

 يزال انك تهزالونبلاو لثماهتيج انش اهفن اتضلب دقو «تاهجوزمت ععنا |
 ١ اس ةنتالييرلاراكلا عيت ىلإ هنحا قتقؤج نا تابوا اورخ د ابل ا
 | ص اكيعن دريد هد اتود ةبوطمب هرعل هودوامُد هدذخاي ناطالل هرج ١

 اي يدوس سس اونهملا اعدم ضخم |
 7 نسا طوس "ندر مت لي ءانرعرصمُو لعادَح' ناب اموما انك 0 1ْ

 ا | زا اجر شرطان طشولا نتللايف تل ذاع داك انطسبنق نقود "تيوب دان أ كك

 ان
| 

 ظ 9 سعب ملافتهماوتفنااضو . ْ

 [ةتاذافو هانادتو جاو ل ااؤم د : هيدا انين العد لج يوتع جووجل اونلا ةذغاوم ا
 د حا 7775777777727



 جوجل
 ل

 لَو ٌّى 3 قر ! تدخر علال ةوادصائنن :اامارتكو "قلق حارشماب كلذ ذددّر» يانشالملا

 تورت احاوّستل اد بهذي يد نب دكر امان هدراذ ةنئشل ام هصواخ ىلع ظ
 << هيما ه.دع ييرص# 7-52 ا ا

 د 0 2 نتي هني كك اد نتكف 3 هذيان

 دقو منشأ هل ميري اذ نجاح تسد فايت اكو هل ظ
 ا 3 مورو لاَملاب احح يذلا د اطل الع نوع دز زب معلولا !باَو للاتضو بغا

 ١ 0 يول مم اتعبافؤ طع لكلا !حطتبننتو *4يلايضغ ةبيزم ران املي مدخاربن رص 1

 . ٠ لاخلا 'ترددرولاو ٠ طشولا للذين |

 3 سعب اجت ةسا رهاصو .
 امل

 تاجات اًنِنرواَر همر 1 ناكي نلادارْنج ناوارعزارجرمل كال نيفاضا ةبامفقلإ امحأ

/ 

 تك اج

0 

 _ جيبي

 | ذاذاف نايمانهاًكين 000 تنال امل لاند ناس هاند يحال |

 دحلان اكو ؟توزرح دن طيرك يلحس جدارا و عوحابو ادنععنصون متسال م امو اهجي اخي ْ

 | تو كلذ َرئل نانز تر تئينردصتو هلكإب دانا حالذ الاجداد عوج ن تدداخلا |

 هَل ٍتكمَتْجلُي درع عد عروس نلت رمل خو هلو بابو دار < 5 دداد وا

 هن ل ضحلاَتَبَت ءازؤ هش كجينإ از نال انو از خدل فارين ا دان ناتو هتضق |

 عيل اهلا تتؤبؤ قر عمجالاهل نولضلاب نا رطل اقتازق مدعي دن ناوخل ذا ةواطم
 هليل اهدإنمل ناش زرش حم تضع الو وعد ارحل اماططنم ميلكا مدعو روينا

 اني طر 2 هلع نبااتس اليت اسال رينو اهل ةضيال نوال ارزع) فلا /
 هيموا ل اريظو خروف ذ ةارشلالل هل يدخل ةنوازب لا هرج داكتنال رمالا

 لعدن ندم تستر جاو رَتَس دارانؤ و همتلا الا هال ال لنور امم ام هنعمل هليل

 يبدع اإل اواو وبطل يدان يسم

 اييندلا ملل ال ايجار هيوازلا جد اخاؤمشتسو هينبطلاب ندا زعاوج لرش
 | نحوس اًيِلَطُم 500 نوحي مادام ذب وسي منوع م مذ

 نب !؟مي هندلاو كرب ممسصت 1 مقاتل هتوف و عب تيار ملا |
 ا هوان دعم احلا ةاكنهذاف يوم د+صوعراكز :قاتذ هنداحا ابرمنواي انتحل |

 ١ ل ناعم اتلؤنل تجلط تت اراها الا تابت هيواولا خيش تشاد تل ني ْ

 تيملاكاا تكزدهسزولل * ادفع هتجوزوؤسلا/(ع ,هددعرتسل د موبلك فاضت ةزشعا ْ

 و طعما عت ةمامعشا امو '/هأ |

 ْ ىءاطزعجي دقد ةالاضلاف قس كلور غن انمزابد هلاوناناو لس .نيلعمسالمجوتلا |

 ْ مير , هكربلا تلف موعوجنم ةزانصملا كيدَد ؟ قير اكاوداتم دنع

 | املاخناكامالال هان فب لانا وّمتو ةنازفل اخ يبان لاس ل اير لان
 | ربا جزجد عجل ذليل نوازل ادكزج يزإل نايت رح ايف تزن كهدف مونتاو
 1 نادضلا وألا نامطملا ن نارتطلا ةوقالانل تجيز حا: هاف عا جدل

 | ءالاصم ناو مازن نيام "عطل ذل هتادكاتلج دا ليطعا
 | عماش الكم رجا عؤاطلا واط ل2 ز عمه يزود ٍ تي ةنمعرلالت هنلالؤسرإ
 حب دازلاق 0



 0 لازمة لانش هلال حاول اثاو هناا هادي مضل دمر ازاي

 د اكن ا0ئسلاكتهقاش انفو يشواضلاب نايت ١> تهااوازفاذا ارسم عرب ٌداَفلاَكَت هتاب
 | اذ 1 يس مما همه نا بند لامي ىدنعمانا

 | تيدا ْندْوَج جنم ناقل ماركا همنا امي باحلي تلف انينال د دب ٌتطِتا هنن |
 ْ | كلذزهفرّدصم ا هلك هةناوخل ينل ملت نيدو لكأ لدا واتا ذم جو اقفد ا

 | نيللاتلاتردنبرىلاو « نيماملل انيما تان دك صا عيب تتملاَعن هان ارجو -
 . تلاع مل توتا ماعم

 ||| نجل سون عقل جاو ةذاصال ب م مشقتال هتف دافني يدن عنيت ط افلا رتاج
 ا زالت هني هدحا تا ااا غليل ذهابا يدار كحي مة صامل يالاَو

 ٠ لافاز اهتودايل يدع امتفمن اكول هيلا ةدالاع هيو وسب ريكب لاو يرط ا هنم |
 انم جوج نابنأل ةداغ اينرللا ايفل الادرب ه3 انركذ ن عييؤن :مزع ضعاف لاكن 6 ١

 || دوو هر ورصال اي فوق جازان لكارو عزل ةججان انه ثمنا لن ةطاعود ا

 ا | تيودور كلو متم تلات ايل كيال نكتار كاذاقا
 ١) حردتسم تناك ايتدلاملا فقوودمهقو 03اجبد هد وأ نافذا ادخور هحرددخلا كلت ١

 ا( ابيدهاياهحا تتمنلبال نا دانه رشم ا م وكول 0 ّْ

 دوا يبلانا افا مدعيا تيكا مل + هوكزشا اًيِلِاَمحاْوؤَمَوأ
 | جالو نارتلاَو جا لغ اق هسيبكلاازاوما دام ايزل إف تقدهزبراتكل اناكأ
 | جاخلا ناق بواطتم اينردلا عتدمخ نال علل ايا سنم عاجالتاحؤتشلا جدلا |
 تيت :لك نال شيم ةنجبرتخلارءازفف و قنا لتر كدنع بدن تييباَسرَبحلا ١
 | مزج عروت اًنهزمو تانضل انلذ دق نان تركز خجل هب نيفوصؤم ةغابكلع |
 و ديزل ل2 ؤوسلا اف ايفوصي تنل اناذ افا ديفوسسلا ل2 ضؤفولا : توزع ْ

 ء+ لي للأحلاتَوةندرطلاو *قتنما اًقيئارتماو |
 ْ ني عرج انغتهسا مخ ددااض . ا

 كو هكا يالاوك غلاك اكذب مهلعتنشا ذا تروا نياوخل ةعوالتم |
 تمرقو“ ”مرحصاكذخابنابدانعرو هيك ناكاتلا نب مهدشا وميض مدت مامر أ

 هلا دير لا فرج اكمتكا قولت +بتواز) 'لخد ئتنلك مل لعق ونبدا بينما |
 ْ 0 انا هامتذ هدبوخوا هيت دحالكتاصا ازد هاي نيرداحادعؤلا |

 دج مازن رعاون نع حوف ايل مدا ومصخت هدذع هتيرلا للاَوبعاَ ةناردم |
 وهلم تاكاعرو فن التين نوعا زك الك نيلكال سات تال فزرلا مهعلاقق هند الّوجحنا ٠ْ
 ظ كا دروس رول ا رو اوامر نيشان موساشفاب تؤ نيبال هيو قمنم ْ

 | 5 هبواغت سانماضو 9 ُ

 رحل ةازقو داكوال ارتكجيراتس ثيحب جباوخلإ !نماييرلا تحررت توشت نا نما سوح ْ

 ١ اينرالاتيارؤطي رسلان وطن تنتاك اضف لوف ةلاخ ةرطالا يلع اينما حب ٍْ
 الكيك اونا ههاوو ىسللاؤ ان شحن ترتصخخلا امدل لزضا اغاو ءكتْستل] اكو

 فانها ذقت ةوعد تلازم اظن كاقنإ نوويالالا تحاك ناخب |

 اورد



 | دحنم معْنِخَو خارجا هنتي كذو ميلف تفل وعزم سينما مج اص اورو
 ْ 5 .٠ :رئمرل احلا بر ههرلاو .ملإب# يلايكابان تبا

 واع هبا هند هندارتع اانو ١
 | هن' وسريع السا امكن لو حتر » هنيلعشاحصاوس و ل كقزعس تلاع شك
 ا سائداعشو هرتسعناع خنَسنهنلذو يربط عن هندا متن ونمالد يلع سامع ظ
 ا ع اضل ردن قا الكاو اا جصالو ةزحاو ةليب نظمت ةواغا هللا هنن نيحتمو أ
 ْ ةناخاي ص ادج نجلا تن ناكر“ هتعنداينضر وشل نارين جشملا ةزاشاباهموتو ١

 كافاءرضع يرجح واج حوطس قف هيبإَو : انتعاش اهايياانال و مماتريتس ١
 ,تلعمنبا ا صدخت اع تددَصضو داق هندا نوركذن حضاري هعاو ابلغ تلد تاجا ْ

 عايض اف هيواثلاف هلاك تت" بّيتاك اذه 120 احرك سشتلا ختال اجت ١
 0 يابا ركاوهو ةتذمٌءلات نماددد عم ترص نوكل كل ذر ع وسا رك ارقد ١
 ا احلا ترده روت نو لسبو هنعدق تضم تيسضك |
 نةلنالا )يوغي نم نا وشعر داعلا ليه بلا تي اقل |
 ١ 1: غلق ىحضعي نقجؤنلا هللابو لوفاف ما
 1 : يغب : ,ميلاعن هيدا انمم (له 1

 | ىلاخان اى هإص بالا لوا هنا ةزاشنالا ترماك اداهتنو كابل يكرل او ناش غاَمس ةرشنك
 | كرتين لكل ثنا نطاوءاينرلا 2س طع اجلاعتم مقا ةنخزكانءاذق هبت
 | لضكْرقرو تائالا ةيبكرملاوا ناؤنفلا توب اَناَو و موزع زعل تضم ايلا كولسززم ١

 ا | هحمسوعم نم تااثنل الؤط ناطاغيإاَد ا ا ري 0
 ! مخي وم اداكق غال نإ نإونخرلا نؤلكمثاولا تيان رءانلوطوح نئتالاث عراد |
 نك ا١اياووداق هع متاهانء اهب اضم رالا قداشم نع" هلجللا مافطلد هّييجات 2 ْ

 ظ شنب مدا لوطا نيكل اسال نت تعجل ذا انفو ياه هنن اكو ْ
 , سيادي وجني اَمَقمَسَو يلعن وتم هللا لو اع الضاد ددح ١
 0 ا تفعتزتبا دم جات يكينلا هكرحتتلا انا /دضيئاو وضم اياب ذيج اننم ١
 ؤ نتعب ةعاادئنن) يدعي هحفمجلا يع هلتشعنمماخن هللا لاشاف
 بسريْملاق 2 يطور اقف وطال 6 تام سس ىف سرب هزه 0

 ْ وارسم جداخ تنبات 0 روينزم عاش اق همعووق ظ

 هسا هي يواتشل اخ ثرلأس مزعرموؤفا دكا يددهاععلا همبت وام 7

 ايهاب ويت سزم از كيؤفا سؤ امك كانها لحل اًمءاكم سا تناضركع ةوتفل
 ١ ت3 تنام نعت يزهااس ل اج يري ناذ ضال عِماَج بحاًصرتب يئضل'

 ٠ « يلوتتطاكىصماوتففنم اطت اخي رك نم داب دذاي هن اكو هتك نيو
 ا دئلاتر هسرولد ٠ ٠ مرعو ندم يريد نم ادع يدتبسو «ئاطكحلاك |

 هنااكت نيدا ركهدااضصو َ
 | حاتم 55 1 دانك ةفاوسحتو تن اما ينو داتا
 | احسان اا واكد هلع ففشرفوي هلحل كلل هلو ءرعنحتسدت دع خي



| / 

 هتقيزعداجاذ م ::ةداجباو مؤمرجا قلتو تنم عياجلاو بدالك ةزمفو امسي هتيم تدل مول رمزل نم | زم

 | نعبر دْيإلاو دنت هدانا جند ل2لاىونغم مةمر جل لك تركنا ملكدب اكصال وو |
 ا ىلال هولا احا دونما يامعإلا ةرصيب ق درج تي رساكدؤف خالفه اخ ظ

0 
 6 قاد ننافةنتالد هياكل ننافعدلاّوقا زهلاعا نزل راللا ه هذه هشّما 7000 ا ا

| 

0 
| 

 ا ئى تر احا قوت هنديات .» وماي فاشل ا

 ا داس الخ هناانق ادا *هانمو !1

 اديك هنزل ايوا بع ءاناان هتلالوط ولا وس ايداقنشالاماىت ١
 قبال نيزلا لل 5تئلت لاب ْ ةوتسارطن كلو ليحل ظعازن ندا امد لك 1 ١

١ 

| 

 | نياددتسمو تقم قاس دعإل د ةلقان نق مّنِص هلحتجاكا ا
 ل راجت سرول5 *لاعإلا ةركس احدد امم 0 :جال انو هنأ ع يليلقا |

 هدازم ةياتعضح تلا ذاناو هنا ابموسرم ابو جرم يدي رسيبل لا خم اًهريِغَم اها ١

 كلل ردو فاتك نتعوتم خمشلاف هين | ظللت تاجراب اي ناك |

 0 لطلب توبرتجب ارض اد ان تفولا كف را تنف : نسا ةرؤ رضا يؤ لإ لاند امه
 0 دوب .ناكاناه شن اينو جوا مدل امنيات |

 | قنني نزعاتو كانه رتل ب جيني امو لتضيإ كو لامعال انمورب يلو ةةزجالارادلا ١

 ا ةحوع راسن ازالة دب دمروا الع بربح تخعتو قبوطلا ةجّئتتدنم

 هه هه

 يديد زنون ات ايتدلإيف اخوها ريحلكر تددنتيإلل اًقفاَوم

1 

 :دا لت لانج يركع لكيلا ةللث قحط ناالا طعس تاتلاوَع |

 نافذ برغالعاو رعي هّيوازلا نم حيوزملالا نواتيحلا نوال عييج كيم ْ ١
 ظ نال هان رمهخرالا قئقاناوت مجلسنا هلواتْت اعردز مهابشالا
 ١ توج يضاشلا ماهل اعني. ةييقتمإل حم تكا تركن اوقا هجوااعرتو |
 ْ ا هيلا تش اعِلاَودعإلال اوذا عراشمٍ ع حالاطال هريِغ هارد هوا تتكاماو ْ

 ١ | تابو هوب عنا دايزك اطرد ترجي اكوا اكد ايضالاوت داجلا5 1

 0 ١ ددضانال ديلا ١نركدتسا ا اميوعيجالطالال اهيإل اوفا تدجو امايدنععاةلدا
 ا 7

 ا

 0 قالك يطا خل تنم اان ةلضاان. ينس تلا تاكد علاق 1 08 تيل ا ع 7
0 

 نط رقاو طعلتناو هب هّيعّرش ةزورتال ا ًرّعه اذع نينو تف صييش مك كلذ ا 2

 ؟ساهدغ تا ذا غدا ابابا يا داس ااًموامت كلذ رتعت تلات ياكتمتلا
 / انيوهطلدل اراب اي امجاتوارتنال كاذزم يني مانا ايجار لم
 | دوحلا كاككلللانه كلم نمو ءرئمدنءتلذ زك لفات معقك لام اع

 ا لاا مح حفل اضراًممال هلارعاتمد 1

 وحج دوال يعد تزخنول طرعايباذ تل ذوجوا اّيتردلل هذي ثيّجتموي اطلت هانم[

 0 اطلعت فدل تيكوو جب تعتز تيئفزتو رتل نعيش تنمتستتوا |
 ف 10 ٠ يرع انوه اكلتئلد هلظلاةمئن هداج لعمان ردم

 5-5 دم ليتابع يطع ةسواغن هتبارجتس ا امن /
 زد اماما 177 كك 7170070-657: نب: كا و يي ل نعجن ا 7 روستو 727277 7



 اقبالا تا ل تال َك 21!قزر ف فد اقوا: وعتلا فو ءاقدنو دحا عزا اوف مدع هرع ا 1

 ادلتؤ هنكيلاد اهتمإع يعرب هن اسس يزكي ذا هاروج ععساو ماَحَِع الجال ففان ذاناعنتع | ا

 يبس ا ا أ

 دو اسد وهَراَدْؤ نكساَي لا مزموسبلاو يدتحت ذدن هلكاق بارما ةجْوشل ماكل ١ ١ ا

 ١ وع رس اف ررؤسارنهن اكن مر فانتخخساإل و ةنعش الو كلم 1

 قلن موال ةاتصوععا ةناكو هس اوس و ةرعس هدمرآضين ناتنلا هنماضتشلو ظ 0

 ظ
 ا موا هنو قهعزاتاذا ماكحلاي ١ هنن مدح ازيرا ارش ِِفاغ# ةيياريرعراصنت ١

 ا كنييدؤ كاران نماولااتلذل5 اتصل فلسلا دءازف نع جرحا و نفيا موشي | ْ

 | وعن حان شارزع نز ايدل تاكو تملا فو حؤانولاف كابي هف كاعزان نمو هعنانف ١ ا
 | ١ دا هنسْؤعي حاتكزمل تال انلل زمر حائل امنع هداف ا ءام نر اهتمازفاك ققساَم | 1 ا

 | اتعيستتو ماكنا هلجال ناعنالا ايتن يرن دبعاج ءاللما عت
 هيناتا رهوترصخخ ءانا ديس ماهو 3 نو راد امل هتاهعريعافإلان دار سا

 دج يسمو اهِباَحِلا انسكعا ود عل 0 ا ةصخلاناعداو |

 ارغانل هيا ىف اهاتسؤلان اطيل هَمَدِدَرِباَو هلاهكر لع مزَحَو تابلا جلاخ هيا

 ١ ترضفاتاو "كلم نييساكو كلمزعرالا هنهؤ رسل يري داك هللا عشلاةس |

لتحاو يديد مق هاهي حرت ناكسال نان هيدا نارلا اهتال اًيندلاولاتلب وتر اًئتخا | |
 ا ا

 0 نازماؤسنه اع نّوملابينرلا كاف ئاَوَع ءددم كرا كيث يتم انداَمَق لن ترتمقلا|

 أ هر احا كوسم + كانيغاملجال وتم ١|
 0 3 1 هتواعن هلام اهو 0

 او تبدي تبؤ ناال اديلظ نط هلعاال نكت تاجا عداذ ايدل لصعالا ندا اي نش رعم 1 ١

 ٠ كان ١ ذاوا هبلع نعمل وعيت دان اتايزاف هنادي تت شد ريل امها |

 تل نيكد هتافكلاى م م. تس ايذوالاان نيعرغ كود ءازوعات نال ماحلبل راكان هنلا ْ

 ا كلكذ ا تازسانال 4 هال ارجو هلها ري خم بآككلا 5 ٌدداطل اذه ةنئخا] نجاد

 | لوفاق تقرع مز ارزتججل كلذ تاكاناو لظعال مد دال نبش ةجلاوإل نبذل خال |
 ١ تاّجتاو يستدل: ضل و و حلاو نيرطاربحع و! ممةعا جهد: توا هنأيو

 ْ 03 ١اهفوتبل هيلع الكتان نوحي ةلدوجفال طخ اهمالات ا مزيق وكانا
 ١ ناهض ههامسالا ةياملا لطب بهذو ريغ تذاع مانمالا داق تلذ ديو ةظعإو ري! |
 متو موادها مب هبا موصعلا ىو كدد١ايتلوق ةوه هدا اجلا بصدر هوها ا
 ١ هانركذاكتلل دز غو طنط ويف اوهم مج لاقو تنك مكررة لن تبوح ميدَوَو ١
 | هسآ ايتالاعنايفامللا َلاَعَف كايد مد كاتو نب عزخالع تاكد و هس ايفا
  كاالادلاّل هللا تما مشا) قالا هسا حلال اهلا خل هتدا تنل هضاب هتدااب 2-7 1
 1 كاَترْتَ انلاؤ هل ف واني د نقلا خلان بسلا ا ننعرج وه ماخ مانع موهضايحاب 0

 الا ايعملَعحا اون ا فعالا ههاولفتوتلا
 39 «. بد اهلا بر ههزولاف 1 تكلا قناطزم |

 م هلل ا 0 تالا



 | هجومجتق نددت نيش نزلا زوجا مهم عكف مسرعا اوجنت انه | مكذي وارد لد مققوكة غال ةقَرَو ثيل ع بسرت تلا ميمارإ حلا نوما خجلا ا امتي تلال نك و لَك هنلال اهدنئصيالاتلخت زاد نهال ةنيعرئلةنَساَقا
 ١ ديلا بهشلل هزغامل تل دنا اثرخب ةنخوج ومرتب ولعن يقل اس ايابشلا ١ | تادج بتس كلر كو دوس ةيحوم وبل خبرطلىايهاو! دشلاحدّدكو "تطمن

 | نشيل تسلا و هزازي دن داو ايدج حج يصصملو نبذ نرد ان كك لدكد
 | تسلاو نيبؤنهنسلا تما صلدضا تادكوءايكلج إبن 1 الا ماجي ارضلانيملا |

 ١ دز تيطعات 0بيِزن دا دادجن ادعي هاظعانوصلازد|ون يور ادعس ةفيلخ |

 نامي يوي اننسبلاو خان وسوم دعنا نابل جات هرض وم اللي ١
 ةنولكو انك نكوجل لعزل تيلاو رجم يقابناكامارثرك باتل ةندزالا حم ١
 زالاودبا كتل دئادزبا نبل يان شل تللاو 6 |خحارفس دارا اه اتي نيؤس هيتس |

 ١ انيببةايَجع رمال نيران شل تيىببلاو رام جيمارإ خيل هيما تشيل تانك |
  0اديب نشل انما صرب ني مزمل يا راب طخ جخلا تل دك 'اصنض تي امتنع

 ةتامووان طلدا نوصل ازمة جيو يلادغ اعود مداخ سشسبلاو هلو اكو ا |
 ا نتلات يطال ءاقلبذاصيِللا داع ناكينإ نسخ يطل تسلا كلّدكو فض

 ست يرد تديلاو ذا خانم ءاحبملاصييتظ دج ولك هل ادا نتل كك ميداس |
 < ٠م | 2 ١

 ع “ل كل ااا ١م هعم يعرفك ترعب ءام
١ 

 ١ لاري نارا منيببا لظضا ديت احتمل ننضؤنبا موزع هنن ةنتيجيتامربلا |

 اضف قيطلانِرل اياهم جشم احلل او هارازميد ا شبلل' تشو حظنا اننا ةببرضللا |
 محا حطسلاو لوز جوع ضنا هاثرضخا افوسنيدياعلانِز عشا تولت ةءاروصتفم |
 تلال طم اعل نها هلو ارع خشي ونا د يزتيس تلسبلاو ةرارمتانعز مالا دلع |

 ١ !نوصاوذود د تدرس ننكر هك دانون الذ دفين يح قفل ا/اي وتس ةءص

 داع نهم تكد اروضفم اضيق ناشر دانفلاررع شل اتحدبلاو *تنش و اطيطب |
 زنك نافوان اهككبديح انطش رتوسكؤم هزرلار دانفل دعو انفلا كلك منانتصو

 د وجمل د يحع  » 1اتهموا سل اع اجر ها عا ىلا درا “كا تما
 ١ امموشور يعول "حقشنلاو هاي نعود قرر عو ركاب جر وما دوس ةنامو ارح

 اد عيتج سلا وءايبعب ايف ناونعاب جيشلاتلبلاو هزعةيجووتبإلا |
 مه ىءإ ه»» 3 25 6 ١ءمم اح 251 0 ا 3 .-. 5 1

 ١١ 161 رو انني ة جلل دكهزعث ابا تّوسكد "تصيب ذي حارلا ندوكل ارك تتسيبلا

 م

0 

9 

 ع

 | نوما كاكا ةزمااوزكن روايحلا انتد توسكو نجلادبتع راه رورطإ
 | ةوتستنلو ةناعورمتخلا انوصورتسؤلا حداملا ترا عشا توسكو راكدلل
 د نقلا نوسكو ارح عزل وادب ةيجورئنلا "ناكر يشل ف وسكو اكيد

 | كو كلو ملون ت1 تةلادلا دوم و دراضخيرحاوا وس ةييفوتم
 توعد يج كربلا بل ابا هت شلات وسكو <قرازاماصيب ةيجول ويل انسوب |

 ١ دم انه انيارعرتسو حما ار وصف اون حادا قزاز اديع شل نيكو

60 

7 

 تب

| 
1] 

 2 ُ 0 هر. هم - هدا هعاشو 0 50 ا

 ىروس



 ْ الطير جا زييشلا اتوا توتسكو 0" اا ةحوجوا دوس سؤالا ل ذنلا !اىدتع | ا

 | دكت زل ايدنح اخس انعسنوب خلا نفوتسكوا رار لييبا هنيخل هنيخادا5ذ هتربز ماا توطكو ا

 ظ 2-0 نؤمكذ خوت وع ةذوضنمءالامورتخلانهؤس ئنوهنح هب اهالاث رعبا
 | قضلارخا عجل ضنا جلا !ار اهيصا تؤتنكو 0هدلوتعنالا ناهس اينجل

 ْ مل ةدسسو طمملا مياعلاو 3حوةباشللا ا

ل الع د اذ كوك دهءايمهدار ابوس ةنحبسب هذا ئيذا حّيصايان انسب ١
 | دا

 | اووصةوسكو ءازكمل ميما ازا مالا 21 داكقاق عاجلا كاوضإلاو ترمب ١

 | ظل ١ةماعّدن وكول دوش ةوْؤ ِهَسِلَع سل ءايكرموروحلا نظل سول مزم|جيَرص ا

 || ةرتكد عيصاداناتسويريمالا ءادحا عيدا :يتيفاشلازوعتاكو يروا
ظ رايمالا توسكو مامي نَسكِِن هناي عدم [تفابازا نا 201641 دنج نوزع ْ

 

 تو و وشل نزار زل سول زم هب حم اضم هيج حصا دان إ نيرا

 | ةيكديبروم نإ درك زخيطل اما ارت يطال بطين ليعامسا حيل

 ١ محاور ه.ارارس كرت اب دان اييو|نططلادزن توينكو هيدا و ناضل و ا

 ١ ”واجلا تدني تاكو دوس ةةيجطإعش انفي هليل لون يرام"

 0 جما لع هتيم وع 5 يزيل عم هاني نطل ايتن ابحت. شللاو م اتقطابأ

 1 توك ١ 2 نمل رواق كلذ ةراجو + خوللاو يلب اينما نيب راض

 الم امو ةناغوو ءاهشإ شا انحلادع وعلا م لا ِ
 50 ةلح تنك هاد كيحي اًضِنِق 0

 هدو ات وزجلا كارم زل تؤتكو لوح ةيجيجاضمل افرش توتكو اديب

 لا ا و اذوخؤت

 اقاليم هاد خلا توتكو لدففا هلؤارؤ *: ارؤصتقمةال قضم كا
 ١ بطخ يدا جيحلا تسكت النك 3 جوس هيجل اص ةينلا ننوسكوأ

 ١ ناب زف اريل ال هوو رع ءادكأت لك شاك ميل ١هنئلل تّوسكو ”هيجويبرشلا)

 ْ رز كل كيف ينام امل انؤوعاف وص ناتيجلاب كيلا يوا نال توك لنك ا

 1 | .بيكدالبطلا نو لارٍصان جْشلادِص ان قمنا كرّدكد «ءنيداقد دب قيهتيب |
 | ايل هتحصاصو اتصلت توككو كس 1
 ١١ «لاناز ندا عصمت نؤكد «هييلع ناكنبدتج دنا تدنل اديرعحلا اكو عا

 ١ ءاخانتكو هزه ملا هلو درا هوايه صيام ابن ظ
 ١١ ىظانرل لدي جانلل تؤسكو هيل اشاد يكب اضيق ومداد ىرتس
 ا دن تديع ننكر ضل ايلا هيض 0.201 زار ا

 ْ ني هلاخباَ دعمالو كلذكو از مموتا كا ضئتل 5 بيلي راس .ةقالذ
 ةالقاد قمارارمت نمنع صال الحلا يئاف ايزل اريل نحت هه نيوكاسل ١

 ١ د :ادر دانيت طن صاا رجلا 25 ات ؤسك د "رجم يقال



 ااا 1 0 1

 اهلا كارالعب نام اقر :ةيجاوبدبا ىلا نر زج ن ارهجرل ريا روك ١

 مج اناذكو : لمزيد حلا نزلا > كيد توسكو رصملا هت داطاروضمماصبق

 | اموارّوصعم ايف نورس: كجم زهازعا دورا وسلا دش نونكو ابك َ

 طن حش دام يَغ عااد هناسلا بش

 باوإلا سن دع تفر و : درع كو اطوصحاعلاف مان انا اَماَد "نيّصيش ةلسابا

 هانز ودمت ا تقاواق هم تلنيُم كتكيان تلضف ل ويتلازإ نراك

 3 ا ا ا ل هيححسمعا

 د ل

 تو تملا ر دق اكءلغف اضف ورالارعك كنك كراع دج هام ادخل ن تيلداعرشم ١

 ١يفوملا اياب دوال! امان طبعا هاد زالو هت ةبإم ةلش سك جان ٌْ
 نباتا كعمل نانلعو ساو فزرلاف ةكسلاال امتنانب تبانامو انه
 ةعراونتلا تللزز لخلل ةّيحم ايدل زم كدب :دو قيننشح عمتوتدكانلل» ْ
 ًايلايلاعالاب هني لتنمو ةدادتل هجدعا منك وتنام تن يمل ة اقرت ا
 نيل ما قتهما حته امد نالها تم ا

 اتعب 02 0-7 1 ْ

 | هزتكود ذرس انج هواتبصان بزل وكف هيرقلا تيناوججدتصانيش أت تؤتكؤلا يحاوزم العار ع هيج 2 تل 0-0 عش
 ١ توكونيجكز بج حالا نع تاني ايعنيشلا نك ر و هل يدل ارو ج كامرا
 ا دج ولك ومزشلا دو يوان يخحا ومو هراوم ورة شار ايا يا

 ا انين عي الانا رع راكيصا ت قركو 1 هوس ةنجب ةنوسكب ضف بؤ 5 جلس
 حولا “َ جو با ينيلازفنو كولا 6912 هاو ورجل يشمل غاكادكد خاعلاو

 ا

 ظ ا | حصان جدال خيا تسزم ةنونك نمد ذدُع كفوا لذايارتهابنبدهزالاو لالا اشم
 تلف منو يدايكال امج مانإحاتلاو هنو

 ْ اذا تاع دتمااللا هدرك دج لاذ تبع غمس انما نخل سامو همنا دخلا ْ ْ علام ص يضل اهي ونكم هثيبازامانقءاقم حجات لربح جاتلا ةاكمارخاو |

 ا سيب نيرا اقر زينل نو كو ات سساخ اكدر دات لكرتكيب نإ داكقا تن سك
 ا كو 0 ان 7-3 25 نرضح امة وطعاف د وسال لان عملع ابتلخانوم# حا

 | ذل سو نيعرنييؤصص هما ل وست ةينبدم تلدالو | اباواياهذ لهانللا ب مفاويلا
 ١ لمعلا مدل تنلذن حسو هيلع ماي هنهال سررت نيربؤر نا ددرب از لا نيهان نصحت

 ا منملاعانازنس انك اموزحإلاَو ازرار خنوييملاكِدراّصو لتو +نلع هاك
 دلع داون دوك اذ اراييد نيس اهني طعاف ارتحل فوتملا ةيردمدهدع نفخ
 و داك داهطاوؤلا نات اناو سو هيما قسد ةزمضحب
 1 :ذوازئباتلا كامو انذإإبلا ان را ذا اهل تتلذاو هانا د نجح درجة ناضل ١
 0 0 مادخيإ لاقرب نال ند هطبنص ير مضجينال ام بغا انيك سكت نم ١

 ا ا ا ا نجوا تتناول نم د ايزلا هزات نالخللا ثيم 1

 ا تنم فاكر نع تقرع مع ناحل مكاو هانا رشمو يودنشمل ١
 ا يانغ :ناططااّم ل 2و ناد سو ؤرك تيزتح اوال ١نم يحال انا |

 م خش م مدا تسع ومان وزمن نرلالثملاَعن اكو ؟تلخونو ١
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 ( نوكيا نانتمالا نال فاعلا م: ةنماكافع مجانا و نيزاننمللاو نوال ”ةنطالاع ْ

 اود اك اًغاَوحو نيش مضض اع :ة كلو! نفاناو اهتتراتص م,تتنفلكو قرطلا ةيناونكتا
 امهم ايِلفانه يلزطإت كش ندر مزال تزتوو قيرطلا هنن وانه امو اولافد قدم ١
 ا ا هتشنطل 0 0 ا

 ١  57يس درا قا دبع رباع خال نيرجانقد 00 رك نهر تاكد |

 ١ انيضدا دعم تاناز نملكراصوع ايدو هتبرطلا الإبن تح كلاس هَ | َ

 ' اح ةّوولجتم هرخاؤلا ةزئطال نم نواه هيب طل ا دلانل 0 هلاك دف هياموح ُ

 ا | .ادجوت ملكا تعفلا نعت ؤرتف هنضوشل بانو داليا ةجاكيؤنعرف ةنلل ذراغم رعت ١١
 | ات ؤ طلت ةرئعذلا ةنّيصعزماتنوعظاور اضيرضحا اربيل انتل فا ءاعلم ١
 ١ داقودحاو رض ىوس عمل نسم امو ملكؤغاؤفرمْنش لهما هلع تْوبِصو ريتال وعلا |

 ' اداطال نهدطت خل ايريس حم مايإلا هله جردلا هللبؤ نخو تولوقب موس تشتت |
 | تانطفراعالازم مانإلا هنعركؤقنإ هيام نازل ناتو هال هديا ْ

 أ 0 كلذيساواعش موك اراخخلا أه حمص لجالال ار انجل زمر: تناكاشاهنا

 تناونل خا ايل ماهذ سان إعمل تعا اجا را جل
 ”ةةقلصل ا ومع مجرم نإ نزلا لاقط الا ماخن اك نارا اره د ١

 ١ *-> 2مل الات هندريلا» * كنصكن“ نم مي ا

 ا ١ طعما عت هان ماو بدء |
 ١" ار عشانا !تيرصو قداح هنو عسر اضو وزع م افاذاوشماجب ات نهئرزح | ١

 8 هتماك السلال اهني نموت اعلق نم ةزطمل نشا ناتيزمكاف | |

 مت مم هيفرسادلا نظام اع درت تسي ابق جرب متن نوت ظ
 ١ ااا ايجوالار ايكنه هن اف تالاطزمد دلل هللوط نون ئمَو كل ةؤعرسانلل اهحيجاو ا |

 1 01000- كلدء تيدا هب هجيواَمُو فد طلاورلا هعمل كذا دام ا

 ْ يي ْ

 مكسر عين خيال ةدج ازا هنيلع اخو هى نؤزامي

 ا ىَعاندلئاو د درسانلل لْومتو : نانوالاضعبو كتل ىذالا ا

 | حقو ذذو لالا ةعس كل ذاقاو سرك هتم هتلطان ةجرتيللا ماتش يقدايارتعف |
 ا لع ؤتاف كلذ جنيب جو ضنتدراسفرسوؤ ورع منش تلا ل م ١
 2 هذ امور زعير يح ةنطلا ال انتم فرع اماني هنيتفدصا الانام ضاواريخ

 1 ادهدرللا هسيتؤع ووطن راَضم هنيلعؤشااناو لعطصم نهي ةدالع وشن ْ
 ”ترتدس اةىعمو درت اتا ان كاف نإ اطل وفل ترص تلا ةلاوتمالائداادن متاوه

 ١ه 9 ه«تياحر كناا تر هسرلات 4 شاحن هاد كلب ا

 أ 5 دع عمدا فت خيا ىتهنا اثم و ١

 نورس ان 35 تورد ناتخأ ههلاطراكل' م متفق ندا 6 دارلاو شكيب مقاتل



 | م
 0 ظ طرفا »نفاذ الا نزمو مبيعا ًاهوَوَعُو راو نادم رم اهم لعمار سفملادع ادعم وفل ١
 يب ال اؤمن لب هتيعرلشلا موال! هيلع هناي ع هلاعتنال امكيف قويا نقانهلا مما |
 ١١ نيتئنلا وعمال احنسحا هيد هلع كنا وتل كوعادمل ١ لايند ىلع هنا ديشمدلا ١
 كلان : معو همدان كلذ عّم دعانا فرشلا هثليعل ايانداس سو رمؤنلا قرط ١

 هاا الحال نفال احلا انسانه «هكراكر اق بيرسي يند تعال يل قاكواف
 ْ نقع يريم تسمو هظنف هدفنا جات ئئتمناف لعتتلات .لاض ناخبا مطور غل ١
 | هنري وضل نال وتشلل ازدال اعز صحا فوت هينا ذرتملا هنتي لوني هتلا هيلا
 مالا لا 2 وعرا وقالب قرطالد دج ولا معيلالاعنلا طعن“ جويا
 0 قدحم عشماذأو هةيفمال كي لنغ ةيئبرشلاو هتعم شح اذا كلن نخريجب ىوتظنملا

 / اوكانيبانهذلا قرط هةاسرو كحتذلا وعني داك ٌكَذ ةضرشلال ان لدم هنئيقحلا

 ١ نملك حمل. كاماكت اكخارل يلع نوكيا مم 5 ١انؤح هنكمتو ”ايزايخلا » ردك اوحرَمو
 | مكحتو امج همها ةقاناوسإهاط نايك تماظئان هيب ةجرشلا |
 | هيجان ا واق نانا هذ ينط الإ مكبوس ري عائل ناذ الشماع ةيبيااتلا
 يه انها إل هع 2 0 ا وك مصل 'ةكؤاص تناك

 ا نم الل اميل |: لوني هدد هاو إلع ديس معو مهافارارمهطتيدرمماك
 | فدؤولا عندما هرعت علاء لو هلئفاقرانخاَواتانضلا تا! ناستز هانم ناز مرسلا
 ا بنز نمانإل ادد :ناريمالإبو 2 د ةرصل اياب رن عدل معتز ارب حلو ند ةجيررلا-
 ْ | ها زير دال لن سييرا افاتستؤدذ منابع الام هن ويَو تنانضصلا تاب ل روم جرخلاذا ١
 || متوااددا رطل م دزط ايران حنا هِلنوَعَو هلا تاروت هلاقع تازيي ةرخ ل خدزم
 * ل رول اضنا تروس راف . قنا سيال ا

 ا عملات هنا نوعا انهو ا
 8 هان اهمال نلبس عن احضان !اسيبامارتبكف ني د نمودج هنا

7 
1 

ْ 

 يي 5

 ناو هحح نعود اس اكن نال غ خف او همنغاطلا )2 لوقت ماه اكن ايلا دجتؤاف
 مناخ ْمءتللذزم)عاطنف يدع نكي لو لالا يبت وتسع انيف تضم اننا تدخلا ف تضر ُ

8 2 

 ١ د يمال ورسوم ياا ا اريشفن رح ناجح ْ

 ْ نفاد حاذ ذر يصل نرفنككا ماسنق زعم انما انا! !يدعام لشعنلل هتشض اوب مانخالا |
 | هانماخلالا ناك نانا هنيإععام ل عرومال !ابناتخا هال هجرشلل انضاومالا |

 دسم لالا تحرم ماب ما ةنكا اح اسراح تعم ز للان: ةعرشلا
 ١ ورمل شع ةيصاتيربلا ديس ىسانلادكواكشم داكام موكل وم

 ْ م اطل نامل كرالا ؟يريللال يره اب انصارتسم هقعضب املا لاذ
 ] م هد لاهوت ثدي ناكيامن وحلا
 ددشلا هلم ارزاوني نؤنرخ نما دج نكينا جسر هتلعمساليصدملا ف هيجارا نا امهيأ

 ظ | تاع كسلا دنان ا ىلاثت نحل رنج امر ماتا لاه بحاص غر 7 ا
 دال ا هن هلوع هيلا اًشللا ناونسجلاعو انج اناه ْ

00 

 0 ذأ | ]11| 1 1 1 1 1 1117ج -ب هيب ييدوسص ا -

 1 و سس ب ا م يم



 ةيوانسللا .؟0زاتلاو ةلايبجولاانرولا يلا وساق دوك ماج ماشا
 ْ اة دييمدب نكي ام اهتم « فرات اضخبل ازيك عفو نحوه لع رح ةينال اب نوكيإ م ائتمد ١

 | اذكاماهمو مالالاب هيف سلا ٌمانقَد كرنب لاجنيخال ورح قلعت رجزم هتضدؤ هبل |
 1 مولان مايجلادج دعنا ةنروصق ديار ضاق اجلا بينكي مالا اقيك كلذ عيد نا
 2 اًورالااهبلتتناكا يدا نكعذ ىزلا تنحاارتولعتا خ!!ئ)عات تيهيلانقلا ام ام وكم قو :

 ناكزيزعوردبالت بيجلالعت تامقرعل نمت بدال ! ماشلت:هضرعذ نوم. ايوا |
 ١ كون دوريا ماوطا لؤنن نادت زم افظقديت تحد ياو داق هناك |
 ذب ا يلم تؤ رعبإل نكل كيتا قودي نانا كال ندرالو هنن امرالا |

«| 

 ىهالزنت تيب عجالذ كلذلدؤ راع شلل نما تحبو اتنلالا نة رقه اها نهرا

 | عرش اصول ع جو الزغن نب زها ءهان لور 'ءائنبالا نم ننالاو رخل ١ ا
 ١ نيايصاعلزنتلا لوم ها هع نول تماخا تعمتسو نا عاملا الجنان |

 م ا ههو ايذدعن اكامؤاخل اهات : هدام تشاىذل هب مخي اموعكو انفو ذ ناكاًم اًقدحا ا

 ا |قهانلةهزبانج تلد امفاغذ اتادعم اكن هلا كمر امو رانحلا يطالع درإإم ١
 ا | هيلعلز نياك كان اوتيلاق يللا نب قومل نملة غانا دس قمل نانو ْ
 | وهاستم اناهيليا يجزم هنييعلز شون اىولعلا ةنج ةنهيزمالاوثجأل ظ

 2 ٍعومفداع) نعو نعَو مهاخندت مهدي! نييزمتنبإلال ل اغرلبان' كل ذد ةثولا ندد

 | ةكيدانل هنا اصول طرقت جراما تاهجلا هنه عدل الامن ناز تانذلت
 كلسهنافد وسنه قتلا نمال اه عناق اكشاي درع ريجلب ان ييحانيج هيلن ١

 ا | احمل هل لبي جالوت ناف لتتتل اوواخلا ةنعباماو انضي هما نمو هنري تيننم

 ١ تاهلزءابيدال ايوا او تشد ات هةاجاتتيحل كواطز عببلبا شتان نلف ||
 ظ اع هنلاناتوقربتو لجلا هس لَحاّيِع : ْناَيِلَواطم فضي لاَتَتهنلاناالا جيرالا

 ١١ تلد زيان نوعتقيبت ؛ هيشال دانت ةادازالا مين نيل ادب للع جلا كلذ عدادا

 ا اولا اهناؤخجال م قارس هتضفي دف هانم ع تل ةهلناهنوّعدالل ماج وال ا

 ا ْ ا ل اللا ايوشم ناك ن اف ىوخا ١ عرتسمابو هدان جواب هنعرتا :اتنيالا ١
 ١ الا ابو تمناكنا د ءانعصو ايام ةرون قف *ةارؤفَو انا :فوانافوس |

 كيال زتن آت ان لات ندا قلعت ةرسوابإز و ارواج موتفلا تود ا

 ١

 ١ بابي ليواذ اعاهب مها ايدزمشل ايابْئاْغْااَعَد دسو نبع ساط ترتر 5 1
 | ا ارح اوس ناكاىلاخ الل مهما دو ةرئصا عيا ؤنوكم قائاةيدح اب ياورا

 | هاككالاهتراإلا طفوعب ل نا تلعن نحن نو ان لان كل ذل و حكي دنلعمها |
 | داق حلاسلا دةالاصلا مهلعل ىلا خم مترج ناعإلال ناد وها وسن ةوعد

 ١ ظ نة هطلع كو ماس ل تن لوول ميدلي وارماو
 | كتم نعءدداتلاةزاحلانكاخجبلا:هنحبامؤع مدنا نانا لفن مكلذلا |
 خارب باث هلي درردوزاما نصت و «١اهيزن دعا جا صمدناعز :ذرطنو ظ ١ ١

 | ١ قصدت هادا مدر اتضال انمذعاجيبرس ودعا لت هاتللذو
 ا 2 حا اع هم نادين 0 يدل ههتصسمتا

---- 2 



 بح نم اعرشن دخان لتي ىرةراضالا انللزد عمت يش مت كلذ
 ارث رريحل اذا و برك الفاف هياولعاخ ىلاخت هنلان عونا ,حلازا حسو دنع اريل ا

 هنللو مام وف نكح تك ناف خلا كلذلتانف# 2 ان مرتقلا رعاتناب

 | هووتة وشرع يعددت ريب راج تانضلاننإباؤ ادم دو 2 7 0 ا ١ وع ملاغنةهوتغلا امو نامرتطا كام 1

 | ممدحاوزتف نورحت الو نتمنا انه خا ل نونا راكانءانمكو (رتتغه انم
 00 ابدا وتو عوار اّر هزل نم هي تاك اوسْبَو 0 ا
 0 مهو لغرجر ملكوت مدعوما ناقل كلذ دومجو اخ هن نمنولإَو ا ١ ظ

 5 5 7 0 تان تدك اهشم متي دراصيو ِهوعَو صودا باك نياك جيدا ٠

 هتةئتلاتالذن ساتلا ضع تش هَرَجُو و نيرا عمها كلذ تضر ص م ]|

 عري دع اذمن َىْهَو ّينزخلا ءوسوتجلونلا هنرلا تونعبيطتم نراإع يشل دارس ١
 عدي ىلا انهتإ لع حائلطلاو تنيضاوبإلا ملا اًياكف تكلذاَّمشوا اك هلكت د ذؤشْنم ا

 املا زله زمادو دعم ناك اعر دارمرم معدد ايبدوالا بك قاوم الزوج شاغل ١

 تتم هذ حلاو هامل و هل ومن ىرعبالا هعملا ةتايابانلع يتاولاِنف

 تكءاطلا اهماكتلا نراهن ىو اهلج خلاطالا تلال باع ظ

 تانليالااولكتن النا رموهلا نان علوي هع هدام هر قوسبلا ميماباعب رس ْ

 0 ظفحزماماو يفرطلا تامانسف ةنيرالإيلا ع انا اوتوشيبل مهن موق وذ ذأ
 اق نايزلا» هتتاناوت ىلإ اونا خم نم 5-هكخ اقذدراعزم تدلل هيِفسَداضَو

 ظ م .دانايطاخ .اعانجزع احا تلطودحلاَو ءتاؤاك رعد براغخلاو تاّيخلو

| [ 
8 
0 

 ا
 ا

 ا
0 
 اذ
 ادع
0 

 ا
 ظ ا

 تلوولو نرحل دج انك ْوْعِب ناكو هديه ةيافالكلذُو رجلك عم مالك دل 0 ا

 ظ ظ تك اوةهطمو اتم شمال ني : يوصل اياداو ديالك نكت َ ْ

 ١ طماؤعا اص ا دااجر علال درع اظندْ , 0000 0

 ا
 ا
 ا

ْ 

| ||| 

 ْ قى مهين ياسلام انا كمان يبا ضانمدلا
 هات: تتوويرحا صمت ام دعوت وصناع هانت“ دوب مه تنَح
 ا تلقا ةتدازم جن تزتف مها هاكر اصؤخ وشما هناي ة[ىتت اذن نادل جراما ١

 ٌ كتشالكومجت م توننلم فارم كلذ نولوقب مهتععاد دقو كيِلَع كيلع نكفجبتمضا هل ْ ١|

 كيتو خلاصلاورتمتح زفر ناناغ هيف حلت اتسم تور هيمان يي تدؤتب
 *.:- ”كءاحلا جن رمهرولق < ودول »ل اندياَخَت هداج ياتك :هومنو |

١ 

 ا

١ 

 2 هيرارم م

 اد وانخوزواع تت فافعال لا مص نيتشا

 عتنزخم ةليش ةنش تاكاذا تخش نارك كلدي عميد هئصض١تاييفانمتلذ |
 0 لان يذلا هرولاو اناا ناو هالّصلا عظف اوان هتنا ند تداكتساف وتتم |

 كايف هيبعارب نمط قاتلا انهو "كل وكم انَْح :جوجل طعن ةالعي ل اشير١
 اانتخام اياب ِ .هوعانولا اهل اكل ناذ قيس زعل وم :و عاجلا هدخا |

| 
0 

2 



 | تااجتوملن عر ا هيحال ا نكن ام ب تال ملْؤَعَت د كفؤ لكون ئاكو هال اثق 0 |

 | لانا خفقدتد ا و ا يمول ١
 | هثيلع ده هللا كلاَسو لستو يبجع هندلص هال وسو تاتؤنوخ امو نقرا تنقاق رم |
 | ؟ساالن2 اناكتاو تانك دكر اك هنيلعضاليصو كيت اطاواواَتٍؤياحان نم ادذا ا

 ْ اناماكت ل 2 12مو يدالاد هننانزما إلا ةاعارم نك د نيل نوؤوم ش1

 : «تنيطاتفاِثَ « ءاضزتلبةاجيرشلا |
 م يعم مع 1

 ا بات ءزيلخك- ئيكحناوذنيذاكامنا تي دالا مونلاعربرمزم انباع تعدلاذاونش ميد دة

 | تال ذدل فول ببالك هنبلع نركض ميسان زعم لف لا عيوا رضا ةنهنصو ل اينما ناي دن جرا ١

 ْ نقش مان اجاتع اا اشم كد لما ووك عسي
 | توطيوترونلا ناويه نها ما افلا لافت هلا هحر حيشلا ةنييسوزمو رولا ١
 | مهنال الل تولهؤم (قرطلل نؤعردلا كوه ناكو لوب منلادعر نرللؤ ماجا صمت |

 | كلذ اهيمازم تدددكمنعم دابا قطتي نا: املعاباو.شتت اذا عيؤم اياخصا ْ

 او” لاذ زؤخنا وشمال انف نيعرال <وهزورنخغ هسا جنو هيمو لَو خولمما ا

 . كلفنا لاو اناا ملاَقاهطهشر اب مهب ةتلصلاد

 |١ يحادمود انهؤقؤملازتنداز حلط امرموملا كلذ نمو تضخم هلا ارو فعن ١
 | لفيف اتانالاقا تالذجدل جرنضراعنلا حان نم زيشنلانلل ٌدكلا فهنا

 ْ وهز طخ تنجباضغ هنلا همي زاير مشا نيا ثرطافو
 ظ دمعات مالها اوظفلطا ىتتاضا بتل ذإخا اجمل لاطش قرطلل نكرم ١
 ا تنريؤلا هطبلا تانغ مح اهكحموملا ايندالاو + خقتبخوا حمال لذي طم كيفن ْ

 أ زان مازلت هلت لالاوس عيلان هندإإ لنبنبا و تنوكسلا مزلو هنا من ج2 ١

 ٠١ قعزانفك امضاقدنع شنو ةانيب ماقد دل وشن ذل ةذح غنولانلاهعالا نت تمتد |
 || ,ماظلات .جلولاو لاهل اف دكان | دبات فلوو عكس ديرتي انا هاو تالذؤ |
 ظ ينام ماكل انالّمدا تلطف مايل كالسين عملاخت ههاؤمرم ,رتلخ انما ناعداف ١
 ْ تكلا هحواشللد رهاغُ اتت هنلاد تع فراّصن دو عاملا ارا دب هرمإت ,رمابوت ريغ |

 || دن يلاخن ل ناكيت اكو رتما هنه توكل احن نقلا وطاخن ا يع نؤنتفحلا مجان فو مجم |
 تلكا ويل الاَعن هلؤشل متو هنيلعةماطتججت نا للتو نلاورمارالا :* 5 ْ

 دي كتان افاخت هللا د ابل ٠ حو هنيلع هداج افاد لت دو ْ

 تحرر الووشو يشم ةانقوال متاع كريب ابشر ١

 55 اوسمة ابا اال ازيد دكت مازلت 1
 د ياكل ميسم 00 ١

 (ش اانا رغوعدنلا تنير اكعد خل ناو هزي نع ا ١
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 توما راج اهوا نيب ناين اعتادت نم مل يالا ها هلكنارخم ||
 نب ملا ماجاب وحجم رضوا ونداووم اال نال 00

 أ |لوتا اعدل متو يلعن وصرخ ترسخ ١ ذئب عدا هذا هاتكمنال هإ 5

 | تاملع حام ركض نال دشما كلذ ناذ بوجو لبس )ع حامل ١ىنعب يفق 0

 | لئاتالث وهبي ناس هيت حاج فو جداروم املس جنط هند طرت
 د وت ووك طلاو "نع بندا نو لنلا بحاول ل كفه قرم لاف ناد انفيادل د
 'تيورطلن سو هنيلعرسالصرناتلؤ ع تلانتو كرما ًتضانال هع |

 م ش .٠ وعدملاعتدها" ماو
 ' ا رانيا جيت لت ذو نك ايذيتكماحلا تورم ذاع نيطفحم |

 أ نط ننرط هدا ونوكراو هتزسإل كل هديب كتبا جما كدي هرم اوما لاختتما دولط ١
 نبلكهاجلا ٍءاطاَو ارنا دوددتا نت كا ااقتردنال هي عارلل خت اذه ءانهغ نوجرببإل ْ

/ 
1 

ْ 

 ا

 ' واوا ليلذ ف ةجلا دوجو ةرثكنمدحا اتعتسللا ل ضشو قيي 0 لا

 ١ نضر زر اننا زا ه يحاول حرا نقم هرقل ادخةنعولل ناكآرل نظننلا ا

 ُ صيخلا غم تتملت مح لاه ملا فت هذال رب قلل ىدان انف ايعَست ١ تماتقش |

 ا ههنا عينا ردع شخ ناف ةدازاز خلا لا هاجت تقرتفنولا همقد ١
 هشبإل ناككادلو اكن هلهاملا ِتَِيَو كا: ندرة تتسلق هلارتمالال اشتم اس ١
 ١ نيوتفشاطنوظحتعا ويزين ايلوالاردكأ لب ترسعلك خا هنهاطلااكرلل |
 ا | نداهاتّرههريلاف < مرتو وس سدو عمالال |

 5 تت ترعمل قت دشا ميكا نشد . ا

 ا همس حا لهتل از ”ةنلنذ 0 56 'ىواعرلاب هرهاظتلا كك اريزمو دوغ

 ١ تما ذا تمنيته نا تنم نال نيالا تتر ذاوجإ ايماظنلاةذل نير ١
 دالاحز نس تججو اهيدرحا ا خنملا قرن مرحب 5 22 م اتيان حاص نالاق هاذ 0-50 ءان

 1 هور صَِءنلاع كل ذو ئلانل ليلاغ طَجيِإل نككو اييلوالاباكانم قاعي اتازع |
 أ تلولدادتع هنمأل ارتمإع اوم جرش نكي: هرم تا هاو رتل ةاكاي ١ ا

 ١ للة لثلشاىلا نزملا خت هيف « نكن ايساللا لي اك كل ذتهلتغا هن

 | هدتنيزع اوه دحا 3 جومالات نال ياجسا ةزجشمبارهاظشلا نا يوعاق | أ
 | اهدايطغادج اىكراالا هتحو + تعز ديد اركز دلع شي هدف اصينبلا هني
 | ةسائارطا هوما حل مم اخلاْنَو بزح ءازفو دال اذتجرشولجلا هاومدحاوو |
 / تاقاوا قالا سانلل هدول توا هددبزم جرجملال هللا هاك.“ .محأ ددساناانعةلوتحلار |

 ْ 8 زملاةنداتيزلل تقالاوجؤحمل جزل خ دي ناكمز ص ءانااعرو صوص ١
 ا ينساك ةقلح هاو داو دعوة واهلا طل اخاذا هنت ةلزءاقوع هيف | ٌْ

 ١ 2 هنا عمحاو هوقراذ اهرودل محتماقن 5 ةزنك ف هدنعرم انلا عاوتجاو 5 هسواز ا

 ْ نت اهني اند ١ مرداظصيل هدتع يروا ةئافا اوما اى ”كلال |

 هتعتم دا حته ليغ يش وهوا سانل ليل اغدنع خشم سيب هدنعا رس اك ضمناف
 داء 1 اذا حوضب تالزل 5 اوتتن



 ١ عت ةيفاخ كلذ تر 0 هعر م اوت درت د لطرح 1 ما ءاطاطل ماعلا اق

 ةيوازم هيياناطك دربنا هاوْضداَو لع هنارم افوخالس انما جبر هزي ناافإ مج رم علا | ا
1 ْ 
 ا اناملافاطعادؤ ومو بركن تار دارت ا نينهلل برت اناا هسا ذا حرصتو ئرشالاو ١ ا

 1 ذه عرج اضنجاْو د ه هءماحات ولف هاج كلذ هلموميل هيلع هنن درت ىتاطنملا نيت وع ا

 !( وليم اهدادضاء)ضلاَد افرعوا عرش ةع ومزملا لاصنلل جيمجزع رتل ٠هاَومدَحاَىَو «لاسغحلا ١
 ْ كا اتناطلاخيو هتنرلا هظلضلا يلي سإبو اب رحل ندا زب“ دا لب زرإلا دع

 ْ كي هننوار كد :تاح هلادخالو تاك والانم تقدو هيو وةعديسسؤ د
١ ١ 

 ريع مهاوعاو هاك هايصاع هتايإم درب اكو هةداذ : اطامس هلدعالَو ةرّدع ةرواّا نم |
31 

 ا
 ا تشمت «تتطيرصنلا>ل ال3 ميلا كاان 250007 تالكلذ ١

 0 لضالاإ ق ارح اكناو هد مرافات اشيج زم وشما هلال اه ضلكلون وعي نا نداجعير ديكس

 | رتل لذ اًهلاذ ةيصعم دازخ هعاظلاو ةثرنطلا ةنيتللا تان ازور ينكال اك ةيتلا ١ 3١

 اع . تروح هر منولو ونه ١

 | مذهل اَهاذَعَو ل نددبرومعَد ا خيتو ون ذيؤر راج ن رنا رك )اعنا وخح شن
 ١ مصرحلاا يؤ مراكز ماضكب م متون اا مع 1 شايع حاصلا تلت يلعن اكيذلا ْ

 ١ امرا تب تاّسرلا' هز امدح و زعلت دْنْولاَو مشل طورن ناكَكلَذَد بخلع تن

 اتن م عنها اابارطلا نوتات ييؤتتلايهارااب يدتعإ . واج ةعامجتا انغلبد ةدرورتم

 ١ اصطدام اهيخاهنمرك طحاؤ اربد تت هذ ةزم كنعد حيه ام ئيوطل اي يعااارلل ١

 / لاقق اًسّولك ئورحاتلدس جديا اهب كسروا اتقان كت ظ

 2 اديع خضحلل قو تلد و ىترنا”لوععم ناكارما هنتذ ادت كلذ يمال ١

 ا مسارها هايل كانت كمر يل طغت كل قلن ناجيدا تاتش هلل اك صم
 ا نانعن كررت باطل نات عئررسَو ؟يعرطل سال ايي! كد ُْى نيسم متو كادكو بنا

 ١ ارلافو تيلاتنل ! اياياودس جانكر دانمم « نييك ةءاجر دواد ندير بسم تلد تدي ١

 ضان شدو هادح يرمز تيك فاصل هادم جوملا ب دينا 1

 ظ

 ا
 ١
| 

 ظ
 0 ع مان هنناروسخلا نعود ا

 ظ
 ظ
 أ

| 

 2 مهونقمل لاّصطال ملط ا ا تك يق نعلاشم نال ءنيشملاب اب ظ
 اذا عصب فاجرة كراوبا بيموت جوع نورزنييال اهركهيلام(نا تونا اًيِلوا نا
 ا

 مالشننا مكيطتالو مري ضلع حاتلاراج ريمادر قيال اهي وارد جاد ةكرب دعا زم تنام مكمن ١ ١
 طلب قمل نايل قالا ات ديا اعلاه اخير كانك ا
 ظ كل ذ ضرنخ باكل ارح دان م تبن تاجرات مداد ادهلونو : يشتاو "قدا لها |
 | تولوجسانلاداصو لغات لنا اًننف ةتبمنراصنن نآلاء زيان مم انينطي ١١
 | متل اناكام و "هدم لاندحلا كولو اتم عزحال نذل يرينا نيد داع اصعب متعيلا |
 | -- - وبن عيدي اخت عمن ناططاملا# ةهسر دم هلي نيم وما هيو كلل فال '

| 

 أ
| 
١ 
ْ 
| 

 | تاع قا ضاوي ف تساند اخاف ناس خوتيشسةدقفإ لبو نشل ناقكا ا
 . هد بدوا هدام هو نيبال اير سرجملان ]

 وزال ا كالكيباصووش لوو



 ا 7--- 
 ١

 ١ 2و هتتهرتنلا نتي نزتفنملال نبدا هذ :؟ل جب هماقواز اعرلبا ومها سهل هشة نعال |
 أ كوعيدتج تلشإب درعا زكا عجل اياذاب اا خال ان هتكاتلا تعم و هانز

 مام وزحل هداك هضدازشع متم غيترم دا ظن ملاذ .ابارخانا هاب ؛تظحنم لوم ندا هر ْ

 ١ تدبر مدي لاما مرو :يقسال جيم نفل از حاعو قرط ارعحرخر من قرطاج 2

 ٠ ريك ربك يدان 00 هةنودانيلظهلنار جل تالا ْ

| 

ْ 
 ا
 ا
 ا
| 
 ا

 /,/ م اه

 نارصاال هطاودع ا

 قدا امش زم) قرارا هك و ا هوك اقدشعال اينرتحا هاحانا ا

 ةنزوالا ةيشل حب َىَموا وعضإع هد> النلاهيووتؤلا نئلاب دعا ضل قربنا ١

 آلا ل تتبالر ما اراهو هنا قرطلا له لهامسارّمْنَع جرخرتتف هريزع:ةذحدلا ةنيشدالعهّيلا ا
 لها نيج جا قات اامتساودو جي لزب عا ايمؤجتحماؤإي متذاعت ىناتلازمإيِلْملا ١

 كر منع شدا كرت اظحلا نيرعناكدفو ةقماوشعملا هتاخد ع ءوسمر او ااه ارسال ةناطعا للا

 | داو ناف ةندمألا تافوزلا علا فاين نة ناخب كاباف«قيدّصزم وللا ةلكذ كك ام 0

 متم نفل ةنعاجتخاي نولضنلا نيعرلضح تارا "قرط > .دهرص هل عزنوكنت 0

 رتاج عز ؟ل لا 1كقياكماخاما انبدتومنساؤلارولضلادؤ اينو نازل جينما ]
 1 ا د ا ةنازنازمتتت عم ناتو تي ؤواوهزنمو هوَقداَق

 ْ | وهلذ هزمعا كلا الا 0-0 اداناركوا رخل هريوخت اف ان اكمل هنا سات

 |نع جلا ادهرإو هيض : ا!خاضامالا“ ةوداك قة لوحجلاف هتنعاجالو هقنرظلا و كاوفُس

 جلا ناكانجتوو هيبه ةنتنمت :تاصال ١ جيرللايف هضم دعز مدع, هييرم هان ذاذاك
 :نجازع د شلاْف امم هكا ناَمزلا انه 2خرج رلاو خيشلا#سا كانا لوفي بالتضا

 ين نافاماوخا زعانمز كاف لومينا بدال اناو ءانتزم اذ نموا اهنتطنمةلاذ

 ١ ديون هتعسو ناحل لل ذ مانقمل هحدرو جمانغمب رز احاظو انيلنها هون |

 || ١ ا رخل عفاوملا اموت كاز ارضنا اهلل لوتمتو كاتمااو نميناايوحكناوجال ممما فزنا

  | 1ا لاا دبا 0 يل د عضم نيس ال وهنا اسال

 ١ هع اكرسانلا نبي َىتغنبنا كلنس ممابطعف انك ا كيبعر الا 0 ناانئحدخم

 | كفه زفو انهو طضمال ةوخلا ضر خاكو نيرإل عبو داكك لذ ناف سان انمزتبكدَ'ق :-
 | يالا ا ةيج تل كمبو صمت جعلك راإ د ووكو ه١ تترتضورفديحا صا هجفارم |
 تلو اثنا جز للا ب ا را د هع هش ظ 1

 ا
 ا

 ا 0 اا نيرا ينل سواليف نوف داضلا خابشسالا هل تذإ انرتوركت

 ظ « للاى اير هربت و * لغد عب

 : تلا فن ههسارش استفد :

 || نيفادا قامت ميو اميجرال ب ضير يوت مونقوراد وتب معان مضل لا ١
 اًكاكدد صال لقيام نيا !نمريك هللا حيت ىاخل انهت كلائجلا ا

 ا ع سو 0 كر 3 2 0 ةق |

 ةاتشتسسع

2 



 1 نيو ير نيكد ةنرر سرين نشح هم ا

 ا سال امال تاغ هتح نيا انلإ يوتنتسا انا لشمل كل ةدّتمت 1 كِِلَع أ

 ْ هلا كاره مل كلّشف نمد الك انك لاغف نؤلنمن كلت وسولا هيا اهيإجضايلا اوهؤنو

 ْ ل مل هاجانج] 3 هللا لكما تالزف دك غني اءه ,ةكود تدرك

 ١ الما ياللا ناكني هلا هحن نر فا خا حطت حيو ةماعلا

 ْ ذا نيينمولا تف زيكا نافدككَو دوم اتت هدا نال تايعإلاس 0 هَ ا

 ْ كاغاملتمو عوقول نع تفتك : : تكولَو 7 ١ ككز لكم عش ١ الفان هينا ٍْ ا
١ 

 ١ هحمد/نديتخا نا كنبعف هكون كيم تلذ نكمل ناو نهي جك وهناك ةذاغماع

 اند ضع لييضا» ور خلا نايس احن وم تملا كتباقلاغن هلال اخخلإلاب | ا |
 ظرمو تيارت يلف قتسان داير نب ناداراْنَم نول اك ا - ١

 ١ قتلا حيج>كبطنال تيا تبن عصي انا عجانه موال لوعت هللادتعد | ١
 ١ || ىرتا هلا تلاوةالضل امملعاَتدتالا يبلعام تانضا زم نجع اسناتضالكؤخ ةدجم |
 | كر ننال كوم حج « اراّرمكلذطئجدرتننو + 6

 هل «“

١ 
 ١ عمو افتددلا هنا امو

 ١ ا طي ةورالا يادعيتمس زو ةنت انوا انب تقنع قتواتؤيا

 | ١ جيجازل ل انعو [نمز عت تلناف يناوخا عم تؤفولا كن بيبرس هل زفاف لوز عملها |
 | ةتاهنسالل نان مادام منايا هام بدلا تان ننال الئهةنئافو |
 ١ قولا «ةيضخم مدا نعزع هل اننعُو كذص اسم هن حطم تالا ذ برب كياني
 2 جري ِنَيْوونولا كج داصا ذا ناطلاتلوا2 جا ملتاناو دانون نيالا حم

 أ ناطاسلا نااودعاذاام تا كتارا ه:سردكتب تيك ناذئننساراعتعبكولل |
 ٠ لكقاحلاف هتبكم اج ع نوسن الو هنعدنيترهناف ةنلل كلن فوفولا كرت ها ١
 ديجي لول اديودتملا ةعالللا تكلز ادت هيردرجلا ناد جتْساَنا هريسعا نم ْ

 | ثول ناو يجادازبزم ةزؤصزح الدب هحئزم لاكي بدلا ءاييهملا ةيعاددل |
 ا 1 «. .زيللهلا برهدينطلاو 4 ييسر ماوابهآدشعا |

 0 : يموت 0 قئوبلا زم امر *
 ؤ ١ نطاق مداتعادر اعيان ١نؤدلزوض دما ذانعاير ا طماررتم جني دومه

 ١ امٌوِلَعنلافرومالاعيج جبل ل تنشكوخ صخب تنحاب نا امتبسال مينغطكشالا ١
 | ١ درالت نسل لان ارخ“ق ابيبازمناسو مك اس تطحن دعما ' ظ
 ١ هب ن ليدخل :اًمطَح ريف بطال وذ نا حّوضلل هين نا جام ويم اند جنش هامارحل دارا 0

 أ اةميمدورامالادالذب كواخالا متي لخلا هتماعاذا ال ادكلكلاب عاششلادل تتكاكو |
 ١١ لصالا ماسكه تتكؤتنان قالب :جإ ليجدوا يينلشلا قرطاالةادنع
 ا هلا ناكامو مظحانإزهلا الد ”هبرع. مق هللا وضل اح 2 هاكر او نيلا |

 ١ اومن تلل دنت مك عاولكن اح قوام نزح دضد كات |

 ملكوادعوكا  1
 ١ | هنن هوحتت اال دالك ماذا هتيفحالا ةز رمل ات اذ *ةعدالم اعدم



 اذ 00 0 وديع ها رشا ديت دز ١
 اظن ماكل طرت نعذاذ طلخل او كبار اه اذ هرج زممتشرو مح تارركو جيّرنم هيلا
 |« 202 :-لبالا تكسرلاد راهو ولازال
 . يو يح 09 ا 7
2127772017171 

 ا ا ةرور ثم ل هعريخ 0 ف د رمالا

 ' ا الشلة يبؤا نا نوكسم اف وعن ال يجني هل لام هسا سخلذ |

 ْ َسَحاَذ دوني ناونإل اص هزم قو «لطات مييرانحللد دلع اع

 ١ :ةكتاوعو كد واق فن دعب اك) ههاق هيلع خال لان طوس نإ
 لعمل مودل تلف قر وما رتمإلا نككو رتل داوم جال دلل ومكان |
 ا 9زعش ا تلحلاف نتف انطات كلذ تنل تاسنغن تركأ سدو ع مناي تلح |

 دئايؤاهفلا لؤيمرخا ابْن تلح »م زيت زعساو عجز كفالا ترو كدا دّيايذاك
 ا هيعوّممافرّرشلَو هيدعد ا طعالدل تكتم انالادثير نت اناهان 0 :رقظولال ١

 هما
 ا

 1 ا يعكس رع ع جو

 ١ فوات ه هيدرخإل ام هبي و هتِدب عكوم هداوصانحاذ ع هنز اح ةلزنوالا ةنكمت

 ا | يركادلتي 2 ل يل وم ةنركذم ادرج ادم ْ

 ا قطاف ا مع اين تك ناو اقطاب العا

 توها ه كفن رعنهيللائ داري مههاماك ورب تحولا ةعرسانلا مغيلا |
 ا هشطد جاعملا جانو عضال نفاد ذا يماذا لا هرحا هداَمَو | 9

ي ارذّئشن 0جوزع هندالا اكيعاذ نوككنا حض الة ضان علا ز»
 اةهعإل سلفا انم

 ش ١ | ةسكع ةزاثو طوب اهدوعصانوكي هزامن ةرحلو ةلاحاع مل منال امهناف |

 ا ذكُو و هربوا عضاؤنش اجا ايل قار ح قلق هانم نقد تا ناذااك | ١
 ا تريدلاعلا تر هسسّولو * هييسزئلا اياؤنالا ةلاحرمؤكليطع دعنا اتلتي | ١

 ا 5 هلام لعرب الا خقاذما تضر .
 ا | قاعه ام ابدا ةتداراو ةدردقريد م تديصا نملا ظنانادخالا! اير غي عوكل | ا

 6 تواتعب اغادل هنن نوفر ةمالا اند ١ جرش ةتركا اًمرككاش كلذدجم | ْ

 ا ذفودو يؤ اكتذو هيب شكيصانن تور ريلات كلذ دج الوان وركب نكملاب |

 ّ | انفنا كتناخنالع هدما خبار جوك هلع هند ايم دار دافل ادع ير نا عفو ْ ١

 | دات : كس باو تاكو ناكل دل لاند قرا ةزراف ديس, هتتييص ان نوكمل ارتب نا
 ُ د داقلادبع دعا ديس ياسا اي كباَمد قا كب تام لنب نإطتعيفار داق دداقلا ١

 لطف ادعو هناي داّصلا ١ ٌءيطلإرم هنو كحول هاكتالل نر هيام | ١

 ا ودق هساك خنت اف هبجا صلت ةعيو نيب اانه له ةدل قاده

 | نط داس دين تب طزكأ وشر اك مؤ جلاتلاذدانفنعا هلا

 - ةياويراسلا داضتعاملا يداتفنعال رع اشي ناغاتاذذ ثننكقلاف' كلقالا |

 5 دج ئتياللز 5 رسولا ةتالذل كتم داق نينثادا ادحارملال لمجلس اف |

 اا



 ا سالو: درك اع "هلا اغا تالدك مارا ةقكت تلذوت وز اا لذ :ةنالثالا|

 تاراخن هلوند دحإُو هلاكشاو اع هلو تح اماكراّمم ايلانفت و هنلع هسا طك ْ

 ظ يل ماشنالا> يفرد ذاك شلاث5 باج ابا زعتا شكت >اامنإلا هنهادنع نيرا ا

 ١ اضل طزنغا هنعهندإيضد دما اد ددسن انخطبت ةغأمن >لتمالا نب د

 3م اتم اجّيشال انمدناهبلف ةضؤلاف هت هنيبربت كنتوا هنانعقاعوم ا

 | كذلغ ماشركتلاذ ةارملاكيظنبو كييداتصم ةعاطلك ةئاطشل انالذوكلا عاتب ظ

 | تحف لان ننتج كيس هسه فرص ررعر ريحان دحيه رتسإؤ يدؤن م ةذم |

 ايكحانكم هينا تكلشيو هتاملا كوادر "لازم ةكرشلا كتكات قرا تيجي
 ا يعمل يذلا ف دتهنملا نهب ضخ سَ هيل امنا هدد يوت نود
 ٠ تتر اك ابر هنددحلاف . ةنياكج ايبيَت كلدكو لعن هلق ا

 يعدم افنويازماتمو 2
 ظ ئتلانال نع عيكراذا غ ةغاشنالا كال هن هعزفو تفختناالا تباعا عضم ةينشا ١

 | هناجخا اكو مؤمن تنل هي اككنا لاخال ا هنا ةلاف د حالنا دادعت هكذا دؤعملا# ١

 | ف نينو نطل ننعم نك ىننا نونا 2 هددم ةنؤتلل حرت اكرصمل ا هتفد نع | ا
 | نؤمالا هاهو يقرب ِدعْتانَو ضواذا هل جزم :تكادلإ حزما تلج قديم خيل هن 0

 |حاتلارتككف حوضملا ةاَرسنينب ارو نظلاب هدحا عض ابعزد نازفال از اني هتتننن لت:
 ١ م باكمله هزيم "ري تنم يول ْ

 0 ل
 وى

5 

 ا ممل ا وع
 | تاتها لمت هطلاذا ذا ةسانل عارض توم تل

 ٌْ تناك يردز قال مجمالا رسوم اوما قيسإلا داش زوز دوما 1
 ا ةاامؤتكايلا تهميش هايم هانت هب د تراجع ماا كلت 9 ١

 ا ا ت0 ْ

 ترهددرؤلو .» سففافهتمربلا والا زيزو هنن ١

 0 : عرس اهتهنلا تحاصر
 ٠ منال قطساو معيجبب حواامثكا ضنا اب ات هناا قاتل جدار جم 0

 | ةيؤنب حؤا هلأ ث كولو 35م ٍداَبْزَو يدوضفماوا صحف نطساّو هاب اوعجر اذا |
 ١ | تتلطاادخب جارشست هماعط ا يعؤلا هتياَد دود مدخا حره نم نازملا هدّرع

 ١ الضم كمداخ فز عااذا كت خلاب 35 تنال هاند هلا اكداضرال انه ةٌألائث هنم ا

 ايتو ا يل دوج يا اعمل ما



 | 8 تالا ا العم < ئاوخالت

 ا 5 عرب هند ام اهو ١1

 | مضت تركنا يتاخر وحلا هاون ارز لهيزمان الك انو طم داو فريم ]
 ٍْ تركو تضف نادر ل خازم لعاف حاضلايف نو دنت نيزإ |سانملا ةَرَصَحب ١
 رفطتسلاو حتما اذاى اكن ةهاركش اذ ين اًقرشل ال هازيؤش )عاق لان لدا صم

 ا -/دللذ اناا نواذا و هنا صاومطلا وعيت حمتو«تضبفلا اذا هللا

 ٠ يكلف رضاع وهناك ناو زها نمو لاكن ' يدوس .يالخاو هلاواتو هرعدشلاو ْ

 ١ رج ريفا اتامبا هزه ةنداز لوب وموفق هروس كّرتااماذاو| ْ 0

 ١ ذوقي ارامدت حمو ا ا نيذلااَماَّو انو رع |

 ١١ ةنناط ع زك 313غ نئئيص تلا ممجباقَت هنا تاجا دخل ايان هك ناكنجلك ٠
 |١ دله ناكناد نيكد ساتع ناك اريك لل لها زعذاكناف هناخ ةنعاكشسو هنفن /

 ا
 ١ ةلازعمجتملا]ةنودل نييصاتل كلفت اكندم تح ايرزب هنيئليبلا فاض ناكرتؤل
 ا ريغت ميل اماكطل لو اَحِنَت اناني نم ةياشي ص اتلاناذداتلا يوتيب و مى ١

 ا هلو حوضنلا دب حتا اننا قف لة ضماغولالإيف ءامزكموعش هادا لاقت مع
 | تلك تكفووالزنللا نزلي هه ليحاصيإ ناكدات هكتمرطَبفَسب ملال بايشل نم دئلعام
 ا ترص لا وكر نين رو نا لضتاب لاداعي م ةتالزهملدبال خل كيما

 ا واع ادزسكار «هفساو هب هنا عدرك "ياش زم ماظملاز جدا دنع ناكر ٠

 ب ,لاقتوسانماضو 2|

 ناني دز ورح حاف هفلخفانا دنيا لركن نعوض ت ؤرعا ا يورتما ْ
 دلع ك د 58 ويم وباعمل هلا يع سلا

 ١ لف ماتلا 1 نم يدعو تيما جا رجل هدئتسساسدو لايحب 592

 / اعمار يالا لكل ضار از تكلا نابت كك ايد اقكاز اهدا |
 ظ رضا زمزكذذ نالانَهد هم خفا رماح مك .اذتحا قلل ازال: هلا
| 

| 
 اغوهولت يلا ماتنعزمتل ذ نا عز هارب ا . ؟ترخاداكب كاف هدةكلخخلا
 ١ ا يعزز عمك ذ كرات هيب هرم لت ضازاعال امدكييبا هن هس ميل تنالا اطّرش زمنا مع

 جملا ث جزم هدم سر ّجهان ه عرش ابازتعالاو نيكي تلاذا ديل ماعز يشل ا |
 ا | هسيبال ]باكا عزا 00 هدول 0 مسا ا كي و ا

 98 2 - 0 ا . ياقتتااك داق لدا مند ْ

 ١ 7 عرب للاغتادتا متفشاعو :
 ١١ دب نساسال اهناف يرطإو تامانفل لوم ةبؤتلا وخان لكل ا حاوملاعا تالا دوش
 ةلعرو تلقوا تطاطذ دعه اهجحاصور كل دلو اكيلاغ ابن ل كفل اد

 اتلهلا اي قانادؤتلاو شكا ذي وسايبادلا ةةدقيشالناااك هوا

 نيرارلا



 1 ةةيدتسلا و تالاؤتفطتلاز دضلال ترس ا امان ازا ايرؤا انها نزادلا
 مار زف مريكرعحلا تن يبرم معان كلذذاذ ناوكألا نجم لاصا ههارتعر نال كنا ١
 ْ ويحب تيب ا هعئر ومن مهدامناف ربعال نترك نعول ولم كلذاورك ع

 ْ عال هك ةلكد عاشا هلت ذلك رات و هنيالع هدا صول ف عمو 2 هام نكي ١

 ١ اع ناو ءانباضا كن اف هنغبنال هاب مبان هنا تحزم لط انؤاكييا لطإت هند الخام ١
 ١ | هتان اذن مصب ١ تكف هتباث :اييشمالا نياننحتدا لع زلال هل جاتو صياد هنهالا ١
 ا | تروريروللاو < باذكااءنجؤ اراّرم طرت اهلا ر ومال زم دهدامانجعرجا ْ
 | يع بملاغتهمانماتمو ١ نللاخلا
 | ةماؤلاتانشلامااهع قلاب ,فل'تافضلإب غد تالذّوْؤَقانفش وو دامس دلع | 0

 | هصاةحَيَد هدا ْغُن ضان ءريشب اهمال ينحت للامن :ركانم هع اهب ن2 للاكل ٠

 ١ يحيبإك ثيدحدر ذيلاداشا دقو ياتو اسبر نظل نسون عوضا انم هحيربل
 نما هضتف هيلع هام ليعإلا خطار ١نا تيان نييدإل كالازمهيواتشلا | | تكس د ْ دانة اص نمن اكن مد © عيل دال هتيم ع بيرس ١

 1 ” لك و سرح »ع وهءاظو درعا رمال اهل درج نان هو نادال اكبطخ ىتسوأ ١

 اهنطايؤدَحَو 0 هرهاظ نزحت ناو اخت هنفا اب نا تل ذ لد اج نبا ناقاتن نداكست ْ

| 

 ١١ لصاؤ تضرط اخ دل َمضَقَو تاعاط زم هيِلعْماَمَب ٍبالطصاىا كشبنما[د وتس شاك |

 ١ نهارههاظ تناخيامي كلذ ١ هلك قارؤاكد اناا هطين ليلاغن هسا نا لحي لد رقم او |

 اهِيَتْرِنا نيزك خب نازله تلزم ناب ةؤه اششلا تاهل هتم اذ ا /

١ 
 ثردلؤل دو هيلع هند حض هلوف تل ةديؤب م 1" !ممرطجا مو هنن قرعلّوهو هلاوحل ا

 رطانلادتح نم جالا هئاقإي ىا ىاتملا ددَمباَمِي هت لهل جل اد ديلا نايس ا |

 ١ نا وهاط هيطح م نطجب امنمايرعوف +ماشلا كلام نايالالطا يف حياتن يذلا |

 | ال نمتداف اك انطانافنجار اتا هبي تناله هل العا دام ,عياشلا| |

 | ومجلا ةلالا هزه ناو "ياخ هدا عمقرضاو تايإل رؤي دالذ تالخم نط ينمي ١

 ودم ايماظ ةةدارالا كي هتلارتاتالاتعو اتطإ قرون حان هتهاوتمال ةضااخ الع |
 | :ةناؤ هنيلعرس املا ام سنو منيع هدايجتعتاب متايادتتض سانا ديبالا هتم ١

 ١ ا ماجا اناا هانرزف ام ثلا اخيانم انهمارشا هداني »نيكلاهو يرضبلانشسحلانع

 ّْ | كلذو' دانزجالا ورع ماكشحب ا تل موجإ ئكوبال مد عا الاعين مهدارتمما ١

 هلا فاجوضلا ج نرالوم :جششارد مهذرؤد همام نيزعايج يزحا ت تامتفمجارظماب ١

 | م دانيل منزلا ازمة لهن ئه تاما ِهْنَداَعسَِع هنينكرطزم حلطا |

 هج يكلىف اير سدا «كلذ طعن مننا يكشف السلا نيلع 0
  0بلان ضارما مو:

 ١ لعل تندد متجر نجلا تفاقم وسدجكع ع دنعامتو ملا سيرمال اطعلإ جة عّدَع

١ 
 ناتانهدلا ه1 سدجو ءاططما ١ةود[ كي يدتع خد هايد طاب لقت ثا
ْ 

 دوف لاف هند هحر ىازملالطكيئبتس تعدو م ”موح بد واج نلت نارثال الاف تبغ |
 رك ل ا وع حج

_- 

 ا



 |1992 يراصمل يارد لاي ريل ترسم
 ْ ٠ غد دكدا١ 0 دكت اول داي وتل عازل الو كيرلتشم | ١

 ا 0 اسما الس رم وسما :
 / ' يلوصواعت هند ايي ناارخ] الل رمهسا تتم .زغ تكممل اخت هندا عع هراذشا ركام ا

 ١ و هنداشلا د لاق عدوا 2 نسال هند .ةوعاءلاس يعاب رس وو

 ١ مزمار ا نخل توست زان اكياع ناي خماف هَتِلعاريتخعال هرئممالانتما
 | ةيااهنحلاو اند روزا اندحلا زيي جال يال ناعما ١
 هلاو كل رانا 1 كرو نشل ) بلظلا هجتون مصبال هناف لت ئلارقزال نموه

 ا نما زل كة تو« شرطا هب ب لا ْ 1

 ١ دهرا حزن ايدال اغا كيرا نابيرادج ل لومي نادال نمو كوب ههادَعص ً
 ١ درمان نمزع داوم كلف ةضاخ عيتشللا هدازلالل هاازالابت ضتشيل عرتشتلا هزاشخلا م ا

 ل د اًدتخا اهي دسإطوته ةناسسزتو عيشنلا تارا و نييعم

 ١١ جنضمالاروصواونلا ةةلاكمؤ هتدار يخت ناني وتيم ةلجصتندرو قداوومالا 2
 ١ هيدر هيلتقب ناتتسازمنوعشحم اناقادتتو "كشنات ةؤمنالة نال دام يطال
 ا تتلو رشا هلك تونا رواسب تايعال من ليجد عوشلا ف ١رومامإ كفا
 ١١ نيتلوا بد ايون ساو قا ضيا دل شون هنعضاىتهديل ذاشلا

 ١ | هاف نا ةنسو)افاضمال عزا :الاك ربت واز انتشل هَحمْوْوَتْمُو دنا ايحانم ١
 6 5 يضرم روس قيملاعل مَر

 0 سر نات يتلا ذيانل 6-1 انجيل ف اوهام تكور اديإ يلعن هنا ١
 ْ تن طعام اَماَنََد ا م 9 50007 هودنلع الضر ١١

 ١ تلق إيقدعزل ايي كتارا ان: ضوجا لبا شدا يلا هتيم وصح قالا وكما ١
 | هتدا لة نددكل عدته وم شربل نييحلا هنقس يندد رضت نمو سومان حاتم ١
 ا هي ابدل بج نال دخل ند هاتكحلا هكردي ئفتؤدصز ةناعريال لي كج زاؤا ا

 ا رتمر بت ععاق ةةضوعب حانجؤملذا سقت ًكبطص كات لع مفرش كلولل نم ةولا ْ
 ا :نمارعؤلا(ةهؤرمأللا نام اينرلا لَها بجروت لل حان هلال كلذ َقزفاذا

 ١ تفرق هتيلعش ازمدعت كلذ نكت صيت هاضاىلا اخت هندانعات شي ايدل ا مانغمتح | ْ

 /ايندلازع هصخامدعاير هل نار ونش ع : زلال ضه نبل لَن اق دهزلل عضو

 الا غيإلاوا نكن: نش ١> َوهاماد هل ذرب هةرتاكركون هكر 0

 < د ا و دان مه مشط اًمتدالا ّْ

 اتينا لت ةدن : ماتش 9هنتدحل كرام اكولذادتم هو كدي ا

 ل ا اواو نا تزيل ااودعت نجرامالا |
 لور اظل وطاح ةرؤدتم اضن لبن هنع اوان: ضيدال خامس اتت اير مجعد |
 ظ 2 دهر ين افؤتن 1 يي اييندلا هاف فنه نيرا اها ١

 ىو تيرس حم 2 هبانالا تبا هع احسك تر طا اح كل اهيندلاإ|

 هدنامجل



 | مشد اهو هارخا لع حسو ايزرلا ندهن نالؤبجؤونبملا ميار يدبتس تعمتلومي هما همن |
 | هت خقدانضاادادو هنعرثو الذ تْونالُو 0 ف د :داسوراضعزم 0 مانعا مؤ ْ

 | ىبنيب ىتتااخ نخيل ارارللا هلك تحننم هرحلاذ ةلمو ةئيغردشاهو اقيلاراث ج١

 تناك يرغلاذإ حلال ل يوزعمتاارم الا اننا ايدل دمجتذلالا مولان عجم ١
 ( ياسا كتجيايزدلا مدمر نع انانلاصإلا * تاعواَرب د تكس ةزتتالاَز مزمل

 : | اييندلاةلاعسما كزن كلنا ال لانش هللا نمت ذارال يتوكل انه زفت تب كيلف:قاخن اج

 زيا م حاصلا فاس اهني عن اكام تلاخي كلذ ناف تاايعَو كسغاؤب دزتنؤلا |

 ]| ,ةييحلوعت هتلاهعّصاٍل ادع ربع انق اجزم «نيلماحلا اياد * نحن امملاوأ

 ١ ١ 5 دمدرلا ١كىلاغت هندازهن دارت ةمك نان لاف دهام ايلا ترها

 07 م ا : ىلا

 : تل 4 ىلاغتهيارماعو 5
 ا ةييعال ايكاحمإيف انجل كلل يلاخت هسلاعميدالا هع لعامل كاسم اينرلا ةضيرعن ىزركي
 هلوفاماو ”«نيعمجلا معيند اطر ةنبا حصل نمل اصلا ثلا هنيلعن اكان تاع 2

 | ةرلال اهنا وري نمؤتملعا هللا دارملاف ةزخال اينريزمككسَو اًيندااببر نمت
 | ف ذاغلا كدّدك هزل فم الادكضاضلا ةناصعلا نضيلاغت هس 0

 | هجنزفل حضر رانل انعجاعاطحموانزاذو + عايد 0 هريعو ْ

 | ةداخلاف ىمانضل لعمر هسا رككزع عينال وة معيسمال لاكبر مهحةيياخت هلؤف

 0 نيبنرضلا ني موجب كل هتاوكزع ممل كذا مهعرتخاو بايمالاق مانجا ا

 ءامتجيلات مالو جلب هنها مص يره نقم ازا تدلع د وشل نؤانلا عام جن |
 ١ اكعياؤننلال اكل ترها اولت اخلان:اننال به ذزم ايما متناول نوال نون ا

 ٌ ء اولطاتلل دايترلا ات يال اكول تاؤيعا هنداَق كل وسم وعم هيازتلا الا مدان انعالبالو ظ

 |١

0 
| 

0 

١ 

 | وليادارهاظوف ةدالا ذا ايلول اًواَيِْن ال نم شمال ١ اتساع حال هنم ةدابزلا ا

 ١' اتلاناوعت ونال حذ نعنايداو اتطان تود ابين رالهاظملااو ةرظم نزلا م دمنا

 ا قضيت مههرتفب اما زحل ادااولا موضع رضي ١و قزح ا ا
 ا مكه بن ةرزجبا ىصلاو اتنبالا تقدتسلا نمدداكو اق ءانبع دعس مدافن هللا |

 ١ اهتااّرشاؤلاذكملا حو + ةىتا اين دلا ذ :دمرعز) عاجلا كهل انه نم ايئوالل نم |
 | يك جا 0 يووابإ واقل ا كح هدا نا اة ذهل

 ( 4 ا 00 0 0 - 3 0 6 0

5 

0 
- 

 رسام 0 0 0
 ١ دارس اور وب الاد نال بان ناكم ا يي 1
 هدد اللاللع مدناوه ىور ام سان ارتعململاو بهل ةزعلتما تاكد دوج واوا
 1 ورع هالات ىاغن هامان ار اثبإ هصوحلاد هنااا تاكد 2 هانم لكلا 5
 تييئلاخ اثني 5 0 يو وير 27 ْ



 كو تمر را تيلراسو كانت هلؤفلشم يقارب صب نيبجا نّرهئاف نةتفف انتم قنرطب نائا نال ا
 ا د خلل ااه بجاص جانيت كفانا هن كلا انت هتبرمرلا نارا
 ١ لاعر رعبال ةرجا انين حاس 5 ةريوللزع حزب قف نت بتسلانهيسرظني نيتي

 ْ رتل ام طيس نه كل خدانإب تنامحلدو اسما ذايب هنو ةرا ا ند *جورخلا |

 | ملط نع فطلطتع اناا ايلاعا قجؤتلا هاب لوف اف نيكل تكزمي اكو هن ١
 | عرندعيم ل ا
 ْ كلت يان ول لاو ظنظ دعاك تنلاَو هتينوكلا داوللا دنت ل كناو ءاانتيانال ذا | ١

 ادد ريدا هرحواعافملا حلا راجي كناذ ةداح هميمتَ هيدلالتالا قولنا نزع

 ْ 5 تانك هتيرطالا ةذزئل نار نتاشم تر نسإلا عزرتلا ف لزتذم 1 ظ
 1 لائشال اياب جهدا انه نمو هل ةرديطال | ةوفل دار اءال 000 دال ء هل خلزم

 ا طعما وو مدس خالو هدو هدد رمصرلا دوبهشلايف نبين لطفل صيبا مدخل
 ١ ةنصمرك لالا ةزييخل'ناسل هللا هجم اب تح تن ايلا اميلكل اكندال افاضاف ١
 ١" ”عقاضا ريشه نائل 1 لاح فال ١س ناف اثيدح نون نذ داكيالمؤملاةنوطام | ١

 ْ ١ تاَصوِياَدَت هلال اءلكدنتتاارومالا تفاصاؤعو و دابا ناحة الد انُساَو ا

 / انكرب مل اينركلالاهتادنعن هلك نيبال دولي ناسا ل داق نا وكلا امك دنيتنا
 | ممادينامّيطلا ميلبالؤ نيل عضاؤبال الاتنال نمخؤام نخضيننش اكلي ْ

 ١ تكاد نمزيللا ىلا بتجبام اتينا نال هن قاقت امل نككو ههتادن عزل كلان اب مع |
 | انذن زبى ىلاَعن ندا نسور خم ناكام تير ظفنادعلا ايلات هللا عابد اتسعت! |
 0 ازؤلل ةنيلاغت هسه ناك ناو [جاغن هعمابذا هدو ررخاوهملا قمل نوكزخ قبر ظل ارم ا

 .قاغامي ككل هناك هن هلك 2نؤال اريخللاب كارتاشعال اة 3 نمت ام عم تاشسألاب

 ١ تاكدات كنغزف ةئينم كباصا او هتدازف ةتسخو < كباصا اهي ان هلق د ا

 ا اننا انقر لاجل اغت كتاضاف همشارتع نملك ل ادة دائجإال 4 انشا كاتشب إم دارملا ْ

 0 - مامن باعت لاك و:ك مشا ةحيرر نه ونجا حم انلوف بيَسوهانمف هتيلإا فود ا

 ْ 21220200 وجاي طاف لاقت لاف د هايل إلكناف رمل

 | هواظع توكي دف كبر اطعم يوه اكوهر كك لاق لاقو ١اهبلَعلا انلدانتف ّ

 | دييحؤت اهقرماتال هرب هذان ةاضلا لاكتتالا قا هذ لمع نوكن و ماشال ١

 كفل نانالذذ در ابمألاو مرا ارينا لح ومالو تندكا ا ةح ومال ةلاضا ل هنلا ١

 هتشال انما يعل ناذ ندب اك رحيل رع ةياخو حيي طوبرم

 ْ ريالا هجرالا ماع رح دوجوللا وهيا نت نا توكي نام شلطملا تميل لضادتع |
 ؤ يجز دولا ةاكملا تابعا ءاكح يه دوحرلا كلذ ةهاظلا ناربجغتلاَو

 2 نمالاتنالا وزال دلفي طاع نكي الواو كاريظاخ نيل الون ؤ
 ٠ تكمانإ نرج حنموُمَي ىلاخت هنها لاك دار ارز لرجل نا ةرعاشمال تس هم و ١

 | يزال اننهداج تاحزمهتانزمالامهئنزعص اهيويتت ايو ناوكأل اضل امهدنجرش ارش

 | بتهرمقَو هانيحاب بقكمان ىف انينرازيفحلاطلدببرلا بيدي تبغ ١
 ا ل ةربال اونا اني م«نعل تفل ا طضوارنع مو هققيبطحر بحال ل غلا ناز تعملا ظ



 ] ! قاذيه)ءانلازمل ملا اه نوك هولا مشل ةيبتةفداخل ةززالان ا نولوفبماف |

 | هيلع ةردهلانم هررشهنلا قا يال اهدذعد حلا لعل صلت امن لعل قعوا لف املةزذتلا دلل ناش ١
 ميما تاماتما :ةلاث ءالونه مع شيام نال هلت علا ضخم نزانكم ازنشالا لانا

 | الجول سوهؤلاا كلما لولعللا تاثبا هصاخختال لاما |نيشم كانو انكضؤ كازاشنالا عفت
 | هل عالواقف للعلا ةلعمدنع وه يذلا ةتاذل دوجول ليحاون 'يباَعن قطبا اوناش ناىلا انؤؤيرخلا
 | بعزمرع مفرام لازتشال اف هلو حمل لعل اذلع تود ةلعلكذ ا "ةلكنعل وا عمن كاس للملا

 | يزل ناعم هن ال ودام زنا سذ نجيرهرااو نين عبمطل انم اكو مودع اممانهاو هاما هيه
 | لفل اودع لاق ةنكيبطلا ةءاىبطلاةرمتاا ها هيي قرهزإلالقتت هال هدا هند طلت ١

 | كارتشالةرجمل نان سيلا لاهل باصات :ئيطلا للانترنت نا تود انمرهاظلا
 | لتحت صلع اوشا نم يشم مالا تحل ذاذ فلن جعل برفع غامو هات ةلملك

 | نإ تزن دحر هلايإ غفل اتسم نانا حملا تود نيب ايلادشلاملا تايب عيبجزم ١
 | تميل اكل ايياطتلا ذك- هدو هد تفل ادببحؤتب خفترب ةنالولال انائيخال اذ دجتو هل ةاكناو

 | لطفل ةثناقدل نمالاوت قرموبإل ال3 دلل هنهاببمو تيلكتلا ب اضل حنق كلذو
 | الز اهلخ قانا تكمل اع قلل نوكتلل ديوب يحاوتلاقوماوالاب قال ثيطكتا انتننزاق
 | ةلاطلاف يزفاغال امزجي كلاب لؤضلإإإ نشك الها ضجتل اك كلل هرب نوووبو نول زج

 | بسك اب نيرا تفلا ةنجا هلع كقعضاف لسا اك حلات هندايلا كلل 3لك بجي هزم رتب الو

 رخل نيصرتملا دنع هند تالا ال كل ذ نال بسك اب نيلي انتم هفوك نجزم دب لوضنال قددتع

 زل نينا هرتهعاق ةثداملا ةززتلا علا مهيفنوممتج فعشان لتقعوماو يجو

 ذا ةناَيئرمايكر هزم تل ذل تزن نكل لالا رايزحل او جو اصياكل ذذ ناكد ضل! ةززقيلا

 | وم كرشملاب هزت زلط مانو هيلدا نهيب اراب تّوكبال لهنا دابا
 52 :ةعملا ]نشل اف اشمااناق ناَعُث ساكرش ِموَسَحي لَو دايعلل دابا احنا اورو تا

 [١ دعاسو الفع هنح منن ر يجز  املكتت اهيل للض اورو ةرعاشمالاو « كلذ ف عوشتلا مترصو

 |” امدازالا غاول هيا راو جيشا .كوو ةنئسكلا] هاداضييؤفا تلذو اللة عّيشلا |
 | «ومرببل هتغيتفح[ عقلا نال او بان هلا عايد كرت ركل تينربتشم [ طعام يلوال ةءنا ملغ
 اتثكمنلااًتْفصا كاسح ههال ل عتلا قيتش نلف كل نينت اذ اتمكن اذا

| 

 ايلا طفح ةتبش)ىذلل ناكمتاولو نك نرتظهإٍيَع تلخ دايرىفلا ةنالا شمس داشَعَو
 ْ خئابدالانيعوم ابنا الت ةنيشبناكو يدالا ءوسؤ اتقول انعدلصت اوال اتلفو انكم

 فني! لكذاءار تق م!نوثماريكملا لون نا لالا زم تم لات تالذ يف ل اطا يبات هنا
 0 ارضتت ةناّيجاد قرخغت ناين لعام لا )ىقلا يتم هوم هيد ال نكن اذ

 | ضي م اًهشاتل تملخ اما تتحلاو عراضلاو تركك نا جلا تلل نايدضق هزت تللةزع

| 
 ا

21 
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 | جنه هاك كيل هتجرتيل ةذؤاال اها جعا هنداو هستغبؤرشمالاف هال وايد اديا |
 | للا ةنجزم ٍنياوطلا هزه ضب ءثيلع علطين اكناربالضاخت هنفبؤ ناكولذاصاخبرغ
 | انملإ اكمل ةتيشدو هبال جاوشل كد افنان اطت ءل6 الزنا انعسالك تقتكلاوا |

 |هيلازكلا عجم ناي خل مالا وعام رند يلاخت هتدلاال ا هتيلعيجاميابشال ابرج اس لاحم
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 7 ني يح

 ١ سوسو كو زد ل ثلاوهانهد هلازاشالا ويبكي نهي هعيب اهلا غن منخاننخ
 ا اًاو *:تياسال ليهانكلارب :رفئادهاطم كارت اة رنع نمد الكم صضاللا نا لافت ماش دا

 | مثنعربب مدعو كم اك ؤمالاتا مهتم اتداشتعاف مالا والشمال
 م تعض اهيتاف اهم شنان جماو هلئبنلا هنه هديا التان ةزيتاجب |
 ماله ليتك فينو لن انجح دلت دوط مالكرج عما ءاوجلا مج جرش ْ كر 3 ناعم |

 لاذ قل اخ هندا ناهد اتهنع ايخوزنلاف هذدالا ةزرتل او هعناملا ةزدئلانطضاخلا

 ديم دل 2جاغلايبال هدو معيزع ةيإقْلاَعلمشا ةجالاو طةنيتنكماناو دايما | 0

 ةيقاهت هلاونا الوم يوعص ماهي تيفاكم [ًدسلت كلي هبات ال وضوا |

 | رت يرد هزم ال فضنإلا ايي ًالايلاَو نزع ةتلاص لج ركز حن تش ماخ ١
 ؤ الدار وم برش بتم مو لاقط ةزكةياوساتنيل نوت اهناكو ١
 ا َء العم ا هت هاوخاام قس ا ٍ

 حبض) وها ظل ناققماعضا "ه2 اىو ذو تانك نب لا زويد علكن و وتإو ءتاوشعبؤ ىدوم ْ

 ١ ماالانك امو مسح ميلا هنملز اتم ايلا ائاننم + تفد تكي !هيعااض نايل |
 | دال عدطنات مم ناتي اا رتادك شئ كك ملح

 مطالعؤل ل ام! ماذا ادخا ناولم انما تناتللسلا نيت نييصنال انت مهشفادّويهتملا ا |

 ثللفو حان اك قدام ضنا روبن عزم حزجل قحبات نحن اًمامجِعا
 اًونلابن وكي اغا هتدا ترضخ ةمزتلا نب حتت ةهيملكمنا سي جوته هتفرمب منام ا

 نمرحل قو هسنهرر يب ماداهربسلا نا توقراتحلا ماو نكي ان ل تا هتم مهيد

 هتان ادهن ان ردك نيون هتمزم طع ةمرع اهنإل ايا و ا

 ل دلذ عاجانريكلا نعزي ترمز منار ميدو (كيؤاَو هكدا َدَو اين اناتس
 طمس وح اه و>دزم عونججوو فق كاخاي واخت حنو مدة اب ةواخت نقال !مهفنزرمضح

 ١اوصّلده ند عاجل نوت ع هايج دنا الاول قات :حفداإب رج

 هجن لكعوا)خ ورع هاوي انطاتت نا لخاب, تح سبلل هسه وزبوح حضاونلا ةتلاولا

 حالا لو هاير تلا ةاكو هد ههتللق ]ضلوا نه اهل شدا هي نعاو و انيعمتتساالا

 ازازؤا نك تيملسملا نم هويتهم وي اتهرعل تغبال هن اى ورح حضاوتل ام انتمرخا

 دحا جبال ناكومي نرزعلا درع نارظو يرضي نتسلل ناك 2 «هنمتتانل اخ الورع اعماكو
 اتوا ئيسللا ةيجالو نظاف ادَح ا ابيتلف د زدلاوا ةنعبجلاإلا حجت مشاقن امام

 نم لومي هنع داوم رمرا رمل تودع اكد« حيو هنود ةتسفل كو ةمكوالار جعل

 نيل ا ظلاعشم كل ورشا نؤعزعب هدارم إى لَو رئكلارتططارتت ا اعل
 ىسيجاك نمدتْر اص مادلين د خوتمنهلكشا 00

  3فار وفد اًمْرحاَيِج تايلمسلا فال ان دديإلاك املاكدرللناتالدَو : د هدرّم مرحي ايوامسم

 ٠ | هبت نأ تئازاماتغاف كاف قالو م ةداّكَس اًعَّسايَّوهاخمواده يلحق وق همت ]
 اتقيالعو مْيطِحتز يي تان انواتسالا نانصوملاو هايل ةئيطب اي احدش | ا ٠

 تدضصرتلال رم اذع ايل >حدال تن تتناردمف اريفو ال اعل داعاذا ماتقللا انته تح انصنا 0 |

 |رثحفا اتا 3 .دارمو اياز طمع ثوان ترد قف كنا هداؤماغاو دلع
 001 تاتا

 1 1 م 2 2228

 2 ا ا سوو

#9 

 قوت

 0 حس

 0600600 كذآ ]|0000 يي يي يي يااا



 ا[ ماعلا تاو ايو تسعه 50 حطاوتم نحو صال كلذناف هرافشتال هند .دوهاع نأ

 | وورفطتم كانوا هلا لزفلانادتكت ايل لاقق هنم تركت يفظ:ماقعل ينل
 ْ نيمنيئيعزم مالا انه بجاصلربال ماو ال هادا هع |يباق ةمالاق وجب 5-5

 ا كودد هنلاجتا امي اهرب نيعَو هاتين هند ةلزلاو ةندوبعلا طعم متيلكن زد اهني |

 | داعشتمافاو 5 هبعركو هللاتو هنيداظتحه دوجوب نال هيل هلا ةلجإم كوالل ةنقوريق |

 9 تامل ءنرك.افو عنف نزوح ةذالا نيب اهجاتتو كال ذات ان هنهاركتتتق «داشال ١
 ٠ رمل هحجاز هدوم او قثناوملا دورول ! ذاب نقلوا اكتر ماتقملاماهد وطتتملا 1

 ا .. زعم افا هاهو . ٍ

 اميدرد إيلات ازهارانتخلو ادؤببل ةئاولا نطاق ايذابلإلنغ نك هاخار تعب
 | نيعلانا تهفرع نو ل ا ب حا

 | نكي نااها نيرَمانم هلاحو ذيع كت دل نا مايوز عشا جوز ككا هلكتلذ طع
 ْ ارو وح هنااا خم )كمر كلو اقلط داكاذاين اكو لعدن نا انتدا |

 اك داك ناكتناو اورطزال ا ةرطب نلف امسسلا ناوددذ كده تم تحعقو اًمناف هئمسو ظ

 | المج نرككاتتلا زبدذ تكل هال تح هدمانيبا طفيل اذ قرت هدام |
 ١ تلذذ ره ةنارتاهقب تفاح د 0 وو حملا ة

 | دك ههاظا) جرف + نال ا نهال (12ءرثيكن اهدا كلذي هادي ل تكحقو |

 | توتقتتييم ىلاَعَت ماليرَب اهتماتاروماب خيومرتوروزلاو تاتنملا قيطبؤب ذؤت ١
 ا اتكوانكن لاف نحو اوت 5 اسنان توبيك هكر ترسو تن كفا دع

 ْ | دتناكوبتا كابل بطن اكو تال جلي زمزت ان >7ترصتلل إل خفذام هشكلف ١
 هس ذل ةوفعة زان رتل ةرود قات سنو الإ! "كابو دن كالا انمطفلعوجرلا ْ

 ٌْ يمال ابرمسرتللا «داشم هتلبا /يماكملايهاوكيل ىاكتمضا نهاناتتخل ةزاثو نعل ||
 ْ . نوع لاق: همازتعلا اهو ١ ٠

 ْ ديب ام نق دات لاى هيف اطيل ان ههادجم يت اعارم ةنيلذل كلذ تؤ ذوي زعئتتعالاق | ا
 | ةمرال نمالاد مدنعاماغنع هل لطب منمال !قلول اوه دلال 2قعررفبال لات يضر

 | يزل اكو هعدهت مدتعاماننم هودي لك ال ماا ذاممو ةناورص ممر دككلا انيلاغ ْ
 ا | ماقول ذاب م هذا لج نينرك او عدن عامانقم ل ايلي مل نال كانمود اان هبوضنت
 ا ني كوك حاج امرها ماتقللانغاا م ةهمِلق ادا :يلبلخلا عي ره لع ١
 ٌْ م ائاذا هشقب 5نئرلق هدازالا ماتم همرك فرع نادارازف نيييرملا تاماتمز هوه |

 | كل زم هزتاشم هلط دَجَو ناو هنتسمل ان ماوعنننىخ موضع اب هوميو دليله هيلع |
 م اكاورسلبإ ميتا نزلا ماو يزعم وو همي ض ير انصر فهنا وشي |
 ٠ تلا دل الطف كم رامبل نبل لاقؤرمابتاةطانم امل زعخ كف 0
 هوم هنا عل[ انا قبس قرن نيجو تشعل هلكد و اداقن تيك ٠

 | بلطلا عز ديد ا ةيراكلما هاير اتاك
 ْ *- مل املادة هسحلاف < قا تؤول تفك وهلا شدا ةتاك

 دا هاسوا: ء 2 لاعبا خو



 ؟يدامان نانا يدوي كل اتط هنا كشل يديم وار ليل ل2 1 ةتامدالابج
 وهوالا اميلاغ اذ ااه هداف كلؤؤ هرنعاات هثلب انغي طش تاشلاكو هاد خيو هريص ْ
0 

 ا

 ١١

 3 تدان: مزع اهي قلل نكن عو هتداذ هرضحاو هونعو ههادبع قوكوع' ذلمعتج |
 دوب م ءانركد داون ناكو تييلاصاىكاخاب هنيلعنّمهتدا ناولو هتلّصوحوبنط ا

 دولا خيل ئت ةيرْضَح هرتعوز ونا هتان عسب نوصي دلازعانضدالا |
 ديجرلاق عمن نوال هتاف كوز كك هو تلِطي نا هيذوي ماك هَيِنَعماْضاَذا 1ْ

 تن دتع ادت اهو «مشارتمال تسال د كاَندامِلِع هنا ةفاطتاك هييهالا ةطقع ْ --

 لعوةئلمهاذ دنعلاوناهِكللا كلذ تتار قعامشضقرصم رس زولا هاشاات |
 اهتم نقف جعرتيزم تاحتدا ان هيدر أك ساو هاي وطعو فود ما رضح ةقلخ ١
 ةتءاذلل نال هّرتعزؤحرج نانإنال نعال ازمادحل ناب كل ذ تلاوات صدا خيدانم ايس '

 فينك ايار 1 و ا ا ١
 جبال قاف اواو رو تدوينات عاب: شف نعال اش ١
 / داقتغاناقلاّقت هتدازع 0 قلابات نمل ذ تنخا اقركشلل ترا كلذ |
 ' تاو اطال الات غلبا ذل دال لذت وهران نمو عارر ضنك حلضل ا ءاشناجبلا |
 نالاوحسب لَنِإَع مازن بتوعث بج ز:لكراتصؤ ءاشاّبلادانعا ةشرشاإللا |
 رت ردو را 1 0 عملا 1ْ

 فايس ميكس ريبصبت هقراذارتمالا رت رخل 1 مط عيحو وهواناريص
 6-0-5 لوني هنح هموت يرجح تو هال هللا تكن خنمائم
 ادني زغت ضرإلال هاب يجن اذ هنيعر كالا داك اه دزغ نكت انتل ين ظ
 رخال انكَحَو دكا دا هجرالاداث اذا *نيمامالاب ايلا دنم وتغيب |

 داء 0 ننمولاع .هوعزو ئت مهعضاناذاغرب ناونلا
 ئوسف ناّمزلا دزه تطغب تءعمجان دو لال سلا

 | ناكل تناك. هتيارو تواخ33 ضال لؤضلا عيد هتنباؤرْطي نبطاشنمالا |
 هتعوتداوضروْدم نبا نرلارم جيتس ا ذاق لنك ةىيناو مانا هيزوامه ندد ظ

 عطا وعز هكدعراكدجلا زنك تشم ءازآ و اخ ةنيبدَمؤ هرّصعؤ يظفلاب 0 ا
 ' اسهم كتف نزعت لاف ةضرقؤتافم ضرعادذ تت افىهلادبملا |

 0 سسسم ةزكو عشيق اهل تلق مةطاطم |
 .ه-» |

 ظ 58-0 ازيك نوني رز جي ح اكان نعت هزبتا اهتنمقت هتاكمزع |
 نافل مير نيغ ةنعومان كح ماعلا نكهات ساشا

 | ويش ءاتيظنرطع لاو يح وب يجب الا
 ا ا و معو دفعت كو اًقالاٌرّصْعل' تو
 | جز مزأ نتن دالاو دجو نموزيركشمملا عريس اوك نمو يملا 7
 ١ فورمات لان وتلا هننهو هلا اكمل توتير اونو *دالا كلذ توكت الانتحال
 ظ كادي ككلإلا هان ةرتعي تاير كشس را داس ب اسم ْ

 5 لاما لهل مل

 تزف



 خقق دقو لانا دسك صك ف

 اتنين ةنضاطسل يف تلك قول هتلاؤ قالا اهل غاز ماها هكلاّمق ماظحلاي مرو يزذالا |
 ْ هقوصَر 5 مداالكمتشراصتالذدج ع «تسوماوح هتدوالا نالجدؤ كذتْكَمَو مره ني ْس

 الع مرام هلع اوركلاو هوذا ةنوتيم )لهن يناتنال ليبعامما فرت مو كلذكد

 0 ا دا هوذا هدالباحا نهنع شاودر 5 وسرلا ممارا ورز

 هور »ع

 | ل12 عاب كابيكي ىصرل لاش تيا نقتل زم هيلع عمم اتصو ليل خاتاف |
 | لتحالف :ؤ هوا زع جرن ليعاحا قيتَس هتعمل علب تكس ارحل صل لاش |
 | حم ازمة جنا هنع مسا ون ليؤتبملا عمرا كريم عدزخو لجل يجتمع ١
 | هن حاض حرج نوعد هتيلضلاْؤ هانضتل ارنع هيلعاوعداق هئينعاورك اىقزالا١
 | دمدِجو امل خام لن ناكم ل تريج لذ هبياسلنماوجز خل هنلعنيعدالا ئجو ١١
 | ةيجخساناشلاوتض ب تيرنر م نجاد جرم ياي ساشا مرشح
 |كلذؤ تينا هواش هاذخاو تلندلنف داجرموف نبدا تتعللااولانفو مها |

 دال نساشلا طليانغم مدعو نحلاوإرلابلا خخ نال فد عئاننا دار اغلاكت نللاغاو
 | نادت هيلع تلغل اكل امانغملخماذ ل ماكل نا كلذ لعد الاجل نقلل لغاز
 اد' هايالو | دوس انثدك ثّيبصبال درئجال ال دعاه اع قمل ادجيَو +
 نيكلم بعام هلام ون ك0 تبرانقو 0 دايعل اًضاضحلاللا ةكالو ةزيزعص
 | دانت طماكل نار نطنيف سانا نإ لوني ام يجد لع دانك يتتياكنيسك ١

 عانس درج ادا هند متو اال ل زنك بينك جفرغ هانم ||
 نع :رتيمب لا فن هللانا ٍفاَنلاَق نكرانيَكحاَخَن هتناشلاس هياعشدو نيدو |
 ظ نازذال اع لش نال جنادرم انال اعيمجنةيزدالا هبال ام برغل ْئالخالا |

 | تقتل نذ تن اكو ذكى ند خب طعس نر ناو ماتا دل ايون هيد اجلا
 | ننعم ة؟تارهب نك, ناكناَحِلبت انتم ئاريوالااقرلاةاتسااف انعم يار |

 طعن ومؤفب ارىالاو ةَنَسَمللاِمم وسلا تل ذ نم هلك ي اعد باحات اخت ةللان١
 | تمانهلال' كل ةماوةىلاَغَت ههدازماوجراو انهؤفذملا ماذا اناوهعاَعيدَعدْعاَعب
 ١ - رئملاضاايرسرجلا» * ئاذا نياكي ان ةنرفنم عم |

 . -2عمياقت سامه اسوأ
 < /همارجلا نلهتدا طلاس لع فاتن عبؤا جر ناخب و اطصانمادحل يطع مدع
 ةانجمال ملل هن انمرعزت دربنا هرصا عددنا ةنجنملا ةدحاو ةلكالويفع ١

 ال و لج دزع دال هال نيّتخا الجز: ىنا عالاتا كلذ وعد: طن ول ةزضن |
 اقبعلا كب 1212 نامدال اميإ كيلر ساخر ى رع دوتجم نم مى اكان ن وكب نط |

 خقررطل فام هه كال هلك + تضدنع راؤول مدعو توكتملاب ل انامدالاهل مترا:
 ١ ولا لاقت ها لنهنفرطتل وسن عاوزيع الط اكدالا وة عاني وعصو |
 ايما كر و+لاب مهجن مصيف قاوعرش اولان ام اريمال او كول ادنعز 0 ظ

273272270207757 

 52 با

3 
 محبي مرا راغ لا ةلبدزت هللا ةش زج نول ين نم لغزة قلا هتلافنشس |
 وح داَيِيعلالَع هر ئشسللا تمحو فانها يرن كت 1-1 نوما هاش ١ رك 3 هنا ْ

 ع



 مزمو تنال امبوعر زليرشم ةةلتل اعز نم ةزه اظل ا عصاخلا عوام تروا رهان
 مطوارومالا مومن كلذ رتل يعبر كدمشلا داعم د هتدالمالانعانال
 از تضاف مهب: ذوو دعزمل اكن هند الهال ديال لنه هند دحر صاؤمل الع يديبس صم
 | ةرهيذعا مهمات عجدلاَكَت هلؤق اًحليِي دم لاك اساخضاوححالاودضاال اههتاكأ
 أ لاو يزال ازغ ةرئيضصلاو مان ابمدخبال ةئماسمالاماتغما ون اوطلباه ور انما ْ
 | ةملو كانوا مهنا وخلو ةياداوتك جدخ ورتض ماجوب , نتنكتتل ةدباقت|

 ْ ددالإ قاتلا ءاناكطاجن كري زم لع ط يي ات 0 تع يسكت دم
 ١١ افطمل الوضح عنرع علل طنب زهيملا نوكالا ذل قلخر رسمك يجزم نكربا لو
 | هاتاّمْوةزؤرط حان الام هكرتمتغاَو هبا اونسحل اذامل'كلذ حاد
 ْ تزيع افلون اصلا نم ةغاجشلا كون بحد دَو هبئاتطتمال اماتنم 2 اتمإ

 ٠ رهو نعل ٌكداناؤدعو انطاوانتق انهارصعلا كود نم مجتهد رشا تان

 0 | تا هيف هد اوني نارعت تهيج انشل طاوماو مضاعاورسمتاباف اهم
 ْ 0 عن امّوأم .رمصدت عض ينم وتاكل نامت ةؤؤلا ضايج ْ
 اولشنف و جيملا ةالتضو وهذ ةرص اخو يني ةزييخللا ملغ واول زيبا هتضط ال قلعم |

 عمو هْوحرَو هليزعاقزانو هورصاح نادعب هد١دؤإ ندحلاو ارب اعوشو ن 4 ٠
 ا تتم هع نافعا يساند موز قعر الاجدر هيلتون خرتتا ١

 0 ا ا .ةلدغراعرم ميملابهنطلالادي يي ةويهد ٠

 قمرَس)دذف نعود بعت سو هنن 00 بيتو طر نعلم
 | اكد تاج هالو اغلب ازمات نشا ن ستات امو هتعمش ونتعا

 1 الوضع هنهاوطر نيس 1 هتسايلف اهجتوزن هدداكمتاباَعدرَعوَو
 و سور لدم اقج ماةو تائاوططتت شم هوبضأ

 ايما فلا يجلجو شنق ئفأل رو دوج سمسم 3
 دواي مص كج وننز جالون ديعتش او ركنا اهفاوضنم او حوذرتعزم |
 ْ تاو هكا زغ انا دك ون ملاين اداب هسارب تاكا 1 ايي حاملا

 |. دبع ات نيسان جدأ ع 0 هسلرع تال جفن دي احلازبز مامالا |
 | قال تدلك اقذات اتلارقعج كر نكو ةةَكيِنَت هيبتا درا نعال كل دك |

 أ 7تافئذالا دابا ميجار إتك لّدكو اكمال قرت !كلزكو هلاك اعتو كلّدكو
 | دقكو نطل جياخ اسيوي داهردرسمللا هسلار تلو كلام مامال ادت
 | هتكون نضرب ز هادي نارع تنام «رذلإاؤ هزفرتورضم ]هاو تكفا نر
 تبدو هخالاص حم هْوِلَصَو هؤحزحلاو كلل اد يعز إماشهرإف اٌوفتَتْبو امْوَمَص
 1 ذمتك هتساراوزحو كلللدتعن نجدرن دّيلولا| ولتق و ٍعرَوَ |

 ف "رم نااوكهو ىبانلاب لصف هت اركشس هئرأ راوحزم هداج حشا ا هنض نس |
 00 نايا هلم نم ثاوصو كل ةعم هند عيت او فيل >خدا تحتم انرككو |
 | ىكس هيما باع ١ تاكد ”«ىدلك ليل ؤنادكب ناو اورم ودق نب 5 اورم اوف دا
 2 ور 7 7 - نعش ل و 1200 2
 20 ا ارواج حمس وسلا

 ا 2-7



 0 م لس دم يدع يي صح حب 0 ا

 0 | ميرور اصر دادج نب يناروفتلا اهخيلثل هلالي اح زل علوا! تناّموثارعلاد |
 ارم نتورك ا اولْسفو هيِلَعَعَش هْمق ٌلاذإْف قورعمل هرّما دق ناكد نييِسايح ؟اًملخلا ْ

 اره ةرهج تاه زباطلخ ثلاث ناكو اًهوِسرَك +55 َراوعطفو يصرخ نئداعزإلا

 | فاز ةنفاحيو هعربللا فاَماو هن تلارهظا هداعمال وفم كونا 2 زف اكم نبع نسب | 0

 | قيئجتسللا هناا اولشضاو هدب هه اجل هلةنفالع مضلل هدو ةاظاوبن نال
 | 0 لاو كامو زو وول لَو هؤحا> كدب هساراٌوعظَفَو ساب |
 رطل هيلا اولَشفو هللالوستز اديان دلال نامل اقزكي هتنيقزجل هردصلع
 | نيييبايزلاب هممرو هسار لع هورضا اكن اد تاموخمم اال هوسسططق مايل داب

 | تاك راهش إف رطل ةوةلولا إذ يزيح ناعم يرن ا ولقا» امنا ش هاف هوما |
 | ةةدالاتم باوسورسو انجب :ايعو ظن دَو رادار تعول او ونفي
 ا ١923 ةونند حل دانيال ينيعاو از« جلافل ونمت ةباع نوجا ءلنقا يمتطاك

 انعم هيدا نموسافو هوقتحو امإبإ هوسلحنادكب 'ن!هئرللا ١١

 | ةنشلا اوان ذ هوباع ااَثَو عشق جشَس جار وصب نيج لقاك هسايردتتملا
 ا تاثن نيا" كياته ترحب يفردكمب برغم هريذو ءاطاوعفإب

 ١

 ١

 6 ةدهات وت كموضَو هَيلعاماوِلَسَب ودع هك لاك ترجإلاب هذ كل ذدع 3

 تو ةجركسإلا ما معمر اهاطظوتل هللاودعإتد هتفالخ مايك ينجم سرر

 0508 ةيونشل امج حط بان ملو تّييلل يرو رهو هومانر جال تنو امال اهب
 وشال نب دلاتوع ملت زماؤرزحم جبوزتلا موي هكمدل حد ناكف علا داعرتتن 6 0

 ”تانزم د ورع دهؤيعال ف ةتمايرح اشملأ اول قو مله لاًقظالاو استلزم ايرسن
 ١ ا ملل لل 5

 نسعي نمو ساكىلا نييكزاؤتم او إنال نمد" ربا اكد "ناجضحلازه|
 َ زرت دارزت نسل هولخداو هتدابر رت تال نب ساب قفل نبع تانج انلسو تلا(

 يبول اكسل هنقزوو هزع نيرشعم مزاد تبا تاتا كلدك ١

 ملسا ناهلعوو هنو هدر جال هيا اياع ملت نالانتباهرازم ةنذبك هين ةابرشم |

 ظ توكل قيقا ايمو مققلطافلعفف رسل نقألا ةزشتعما نلطبالا
 تاكو تاتؤح د يبعاولم هالحريضرال 2 هورج هفةاخلانا 2 هيرب وهو ١

 | قتعلانأللاب هعْؤَب مول احلم تَكانو تالخن لاق دينا كلذ هيله إلا |
 ْ لكلا طولا 21 عاذاز و بم 2 اهنا مايل |

 هو. 98+ سم

 سس ل سس يج

 جم كو ما . 538 ا :

 ج ابرد انمزراسنلا نو داتا هبات امن هاك ارسم ةلج تناك لشمبلا 0
 | دري هبا ةاجذ ناكو هطاسي تلازرشمو نشا طشبلا ةلجتتاكر ةبيعزللا |
 ١ اتاصعإ هَتْحفَو مق اًعرع) تشن قوز كهذزم ْ
 ْ راصيم اج جياوفت هتنهو فدندزمر باج انا تضعالا يك «ةغونموم تاكرع ليث ٍ

 ْ ثكداغا5 هتدرلا هناهر جدا خف دام! اظناذ ؟ ”ةنلا ذراع ءاتيشاو ةضابرش دريل



 ا 1 71 اخو مهتهاذرو مه د هل يرش ١ اًهرناكاو وايل كول نوك,البلا ةنش ابدا اًماءاكلذ ذك
 أ امرا حرش هنئياكو م 15 نا كانو نجر كسر دامزإلا هوبي هس باطل اهنييلخلا

 رهاانزش مايكل رشه اقرت: عْيطتوَصو حاسم كال نوع ل ليلا دلة نام ا
 مسا طاقر كتم مهد نيرعلا ند سوما ٠ د ماتم ٍإ
 ْ ا يل تدل هقيلتلا ول تتننو :نبلكلا :ئاخ ا ندهس تالا ١

 ١ اوذشواو وزو اوكسم م هيي الاَو هند وعطف دج زفر نيك كسل وير هجيزطانلا ْ
 ْ ريو و حجم تام نا إسملاو هؤتماع ناي هتابدخارلاهفيلخلا
 لا للا ءقيلخلاراشقاو هلباتا لاب لوا كلذ تاك اجزددل ضفاف
 كاد لئوؤهتامثالا نول راو اك جلا هرلوئْوح ِهٌوعطؤو هرشزو ةكلاول ْ

 ظ خلل ايلا تيننيكراسإلا وقرن جئلا يامالثو : تلد اولعج زا مدارنجزن الشفا
 | هوسلخو نازل هل لايم ةرانشددبل اور سرهالا كلل ماقيل نينبس
 . | «ضدانالا فداغا# قوقرب نطل يابايف ههنا ج "كلت هتاؤقركهتملا تينا ١

 ادحجاب يسن يؤم وفن نيولوطزل عزاجزمايتز ني ايددكسذاكم تامنالا |
 | دثي قوقرت و ناطلسلا ذو :جحدوولا ناطللا امن تامؤخح تر كساب
 ا يروا يق ننكس افا مصبزمهتاوشا ميلا هنيإخلا ١ يسمو جونو بيزخن

 ١ .ةالاغاتلاو يراني اتضتلاون اق ةخق كاحلاب هن «تجانمرطخو ققجن طلح هان ا

 1 طعنا كوبتلا هنباف# :عمارعو نط جوانا قب نيل يظخو ؟هقابلا
 حطين تيتطارم نص حرك اقإز يف اىتواّنت مت« ةنعيبإل مف رعت نعيم |

 | ةزيجووبو هنت لوجان طلت هزم كزعر تى ينفلبل اص عشا ماع
 | بايد مما ينلاقق كلل ةنتس ةنخل هلنلق يطلع عَن هئارتم ا ماحلا ولشفز
 ا سس لق هرهاتقلا جداخ ناوحة جات قو كا

 ارد : رام وحر نيكاكسلاي هونوْصَو هلام اكلبرمألا ترد الَظْطبَو ةناسخ و خش عسل |
 | كد اون ؤخ خل ئمل نوم مجدل! نيرل اضف يللا تاكو لود ناملا نسوا يل |

 ا | ياض حورإبْو هؤنلاو هنداؤاطلاةقْيلخلا اان هنا نارمزعاتيطالا عت تاما ا

 | تتسرع الا وانتو هلّيوز باب نمايرق نيشاممانلا ايت ةرعملا عاجلا

 3 أ طربا خداخ ياي خاص زيإبّصلاكلملاب نضال كبور نإ جيالط هاتر مل ِبامَع ْ

 3 ةنه تناف هغاخف ناك اضف ململناهلاب هزدعؤتو هاير ائها همن العا اوطِشَو
 | «زنوفعو + شطوط ميل ماكانش نبل دا هامل اغلملا ناظلشلا اوقف قلاكت و يزخو ْ

 0 هروب هيمي 0-0- هو ةاكالا تعدو هزةتشالو حاصلا تكلا هيةاوماب

 ٠ !ًولق لق ق ايندابقا جنم تاكو هنموإلا ةنكلذاو ايرشتملا نيورشراملا باشر
 ا نا وتلط ودام 2 . مد دكاثشلاب ةوبرصوز للا امد مد يضلل كنا كنزا ْ

 ايسوباز نرلاغ حاضاا علا ةتراجردللا ارق تاكما هيبه نيكو يرفقتس |
 ارضا كلط | ديبانعامرنن ادار ون ورب تان 512 بلل وعر ضب امحاونطختو |
 (ىقعراششلالن اناعزللا ارهظلل كدا الشدو اهيل جون نسوق هلع تلال |

 ْ عاطف اهيبتت سس كل هايساع جيناك ةؤرص زعم هدو هرغةييرم
 تسلا مس سل سس سلال سس

 هم



 73 ردلانب نشل ادم | وبن, هوعطنإوخضو تلا ام هيرو نم هدوم نيبو هيجي
 ا هتفكلل رتل رخل يرض ري طق رضع هزاذ نزاخ هرَّدعال اع اعاجت ادلع ناكم ةت تقوكلق

 ا هترلاف اعط كرت هتتاحملا هفشو هلطساز+ ان'نيبتلا ل خداف هيؤنسإ/ر هاه عنصَو 3

 ْ فرتشالا هيجان ءاوطاون نزلا ارسال جام ل ضيقت كانا تلا عنا هرعيزطا تن مث
 | بمديبوتكو يطع اولخدذ ىلا نيججالر وصلا شاملا اوشن ءلتنرشلا ميش عرس |

 ىَّهَو هلنول تاف هاعراوعطتقف كراع فكرت دخل اراولتصت ثببتتملاب هوبرعظتف زي رطسلا
 ٠١ ل ارلا كارينا هر تافؤال اهنيلعْف تاو بازخا بع شانا تق ولوطلا ماه [عيذلا'

 ا رنييناطلسلا اوهمحو هاَنْنسو نيس نعشا هتسؤ كلذؤ م اسس وإلا جترشللا ْ

 ١ اولئشأد هباحسسو مشتت تصادم اتللملا يري نيون تر تهاني هانضناخملا حاس

 ظ ا هتاز وراق لأ هوما دل كم قمل بروصللا كلما

 ١ تى رشم الدوا ودلع كال ةدرف نواكوق نت ةرمضا نك | لظتم اهكتاطاس ناي ّ

 ْ ا هولذق مبرر تكسإلا هونمنذ اليطرسا نما )ت3 طخ نوؤصرق : نيدمزاكرض الا تلد نإ |

 ا ردعمولا هسنازا ولن او كوكل اينووالاق نيدوكرعانلانبارص انتل ندخل اولذنتو كانه ٍْ

 ْ هياط جحا ءايتعإب رص اتاكد انالمائد اعلالملا١ هبدفو دير لاَنِقاَخَحَت ا

 ١ نييسراون اخ ةرستوا نة واح هت : فاض نيضو دسار وورش ميكرون مرتبطا ١

 ١ انللاعن اكو هاتملانم انؤزف هاقهناتلا بحاَصَنْو ع ناطلتسلا اولشقأو هناعستو
 | لد دك واحلا سما مت جريرطعت عظفُو هسسار نوفر كب هابي هوا جيرتما كح انط
 تح تتر يحاص قشر لذ هيا جريسو نمو ناع ةزس كل دو هاتشوشم

 | بحاصن تح ناطاسلا لش نذو +ردنكسا جوبؤ جيوقعورسيحدكب نولوط عنا
 ا اولطو هلتملاقدث,تل انقذ ع اغيل لاما اهيثم علاشإل فرت ولا هةموو ْ

 عح ك نارعب هده ملكرا طارمارتعو خان نادت هسار ١ قعطقو ناتيعشت قرسشنالا ثلا

 | الار علا اين الد اغانه ف بالا ناكو يلق محم نيزلا ارسال ادازا اهل هسنتق انيرسبل ْ
 | نيب ذخلوجاؤنا م نرش نيبطتخي همر رالي اص فوضوي ماظل تدم اًوَقِنَو

 ١ اطاسلا نا حجر انما كلل الع اولا ةردتعائمل ةزعوزطا نات نطا ننس
 ا دعب دري م هكيلعلا ل ىاننم بهن دك طتزناخاو ةنغلمل ان عرش قوتي.

 ١ اةكاسركت كا اك ايشمد ةنعاذب هواتنت اوما لاغإث فز هعلفل'تلسم هن |

 ْ ديدعب ناظلسلا تاكو نق دمت انمايإ جريس انلاو تريلا يذاع وهو هت كزمالعؤلا ١

 ' ماو ةزعاتيطالا نرخ قانعال يعاد اص تاوَخ هنبإلو ةرسل صاغملا ناضل وش |

 ا لنفذلدكو ماشنل ديار طط لذ ةزفطلمل ادا ناطلسلا هنو اولشتو تامنايلا |
 ْ روت تاز اورتن اوكسكو وت ٍهدوفعر ريد قت ماشللا بنان وقتربمالا | ظ
 أت تال اغا شذ انامرئنتضاو ةنضلالازم باتش نامه ناعوت تر خكسا يب
 ||| تامر دير نكس حرصا هولسرراو هدرم5و ةئلملا وم لوصف نا نادعن ناثعروصملا |

 | طال ةورجب تائئخ يروزكملالا فضا ف ديو
 ْ اعز اهبلينلخ ط ايد كاشواد ءاتيرترهاظل اسد ل وصف د مدئظخ
 | اليمزخو ماد رم زرطلا ام انا اولذبا يلا ايدل هولمز م ةحلاص ذل هد



 اد هنعمتا فهو ذاشل ان متلاو ”حارارب طا جضاناك و «دداتساد السن ميل يااشتإلك ْ
 احا غرملا تينت ل ام,لعطل بذا هباملو داو هئآجلبا ا ها تزجدوتل | ١

 قوتنا “رخال او ايندااف يناخانتةلدلا ناكل ارزاق داتدلاب مده دام |

 يشار ونيت هناَييصاَ هن اننا لاف سام جورعشا طعاملاتصمالونب َن كدا

 7 ما هللازا اولافاو“هلولم هللايباول اأو ادذود ةةخوذيلا خت هلاواعخلا

 ْ 0 :نذ قاض
 55 قذر رو مهقيغات اًوؤظعويل داي قيلبال ايلا !ويتشوامشوو هجن لاول | ا
 |'نن ير انيوالاؤابشال ال تلَدلَو هوتاشلا ال1 ولاوئزل اكل ما ْ

 د 3 :اددشلا و باتكاة جرو تموهام تال ةريغفر حلات نؤنجاك تاكتمل اقر الا |
 8 قلك قيمناك ياش نتنللاب ريشا يبس تقل اظعزب نيرلاجان جوخ

 | حادسصم لتي نعط# افدضالا ةمالَمَو امعالاذت هذا جد!( تين وخل ملا ماقهذن
 ظ اه نو تيوغ بغلاف بباعاشب اكو 5 بيديي ا مامامتااءلتج تل وعرضت اذا

 ا | تاتش قمتم هاي ديا اوتو عاظملاب هْوعَرَ تاجلكزم "ليش داعالا |

 انقل اًنجليزم تان : مر م اطلس اوزبكر شم غم دازاالو نيدتزغااوافؤو |
 ظ | نعال كراذ يونا دياتع تنل نيج اند نعمان جت ةقداتلازويرتت كيبع
 ايلا مال سداش ناش تقامارعتما همت نونا بكن م هناذ همطنم ةوخاحب
 | م لهنا تبني كت هش زذطع باع تدب زي جوت توت كب ةئلم |
 ١ جاما فوج اصلا يتطور شن اطلسملا هرما 0 تاتباو هير كساز ها ذلامذ خايف ْ
 | نعام حيف رورو ندا بوج ةاطسإ هل يخداإت ريشا مد 0
 ا | يباادمرهالاقاو تاطا لاري مميساتزع .رحاذم هك انافصوإلاممظ ْ

 1 | هيضلا ةجيواَعَت دخدالاهجؤتو هلل ”ةالاينازءامو 250 ل يكسب 5

 | تتمكت «طاخي تام اقرا هلا يبرسمخاطلسو ترا كانك كاع ميلا قانا ُ
 (!هلافذ ناطلسلا هنياونن اكو ؟عاال إيف دال معَ ن 3 الكا شلل ةمرحو دال هنعساشلا | ١

 | ل2 امرنا فاتن اكم هل واسر عن تاظاسلا هنيِلعر قلت يواهيسلا انجوما ا

 هان داطانملاو ١5 تزناختدا ىقنفن اك محلا جنم انا وني ثوايكهناد | 3

 | رماقاف هتردوكسإلا رعي قنخاق فن درتماف كول ادن ل ةشل ل تجوب درمان عفو | 5|

 | مهبرعومات كناوش ]نيا برضدلارك امد داق تاطا تايلر ! مليش جشلادنع
 | نشاهد هدر لفاتلعك ذات لمت لاو كيلا اياك ٍدّوصو 50 نايك تاطلشلا |

 | وهاني اه نادت كوو نسير ل نذل! ميلا حسوب ]سرا ”تاطا ابنخض
 ْ تلال نا مهناذاحمييشلاءل لاق "ناطا تلا اصخازعصخت عم ري فلست ١

 ٍ تما تاطلادساتل لانمت «ملدضت نحانعاو د نوع
 الاف كافر :ةتدف ا حلا >َسلتيكني ناو تاطاسإل ص ماضي جام

 م لاّفقراد تاز ءادوطسراوب زي قزم ميا نافنقاو خي 3
 تلامس املاك داتشالاو جاّضانه لاتقن نا سوسعا
 اة دهان هد اقف طاف 3 ةئجح ةنعضح هودجو كل ذاويزوت "ن "ناطاسللا ةناركلا كلدذعإ ْ

 |( ات2سسلسسا 555101 يجرم

0 

 هم جسسسم

 ناضاملا



 ْ در دنكماف يشل هيا لادن تاطلخلا نا نعوض كدمات اناطاما ا

 | منوع مج هداؤتاف ى هول اتوايمك دفن اًييكلا ةحنضهلحإ هنا هتض اة رصاَو |

 | تابؤ هرماولاو تاويل وسلا ابان ةنمداقم ات كةراقاو «تاعذانإ ىلا نشل طقم 5”

 | تجاوزت ”هىجا رش أولم 0 وح“ نذل اي ايلوالاو ايهازم طلح راك لازياتفع |

 | !ودبعلب ارظعل :كاّصااو انحاز ةامالا هناا وت ضرع حلك الول هنايخإ ابلغات |
 ْ داتا تاماركلاد قرا زا زن ملم م ا حسا يدا ضملا تدع هساات نودنم |

 روش معنا دل اكربلاجما و تاكف تاز ةرهن ناأ ظ
 |”قدرؤ حملا عانلإ حابووا هسيئئم لال ال /اقز يق هيل ابل لاعنل نسانلا قيلت ريظت ْ
 ١ اطعدّروركو «ىلتداهاىر مجالا ؟سزتقاو ىجل اجوفَرَم دروع ا ؟تلاعقد |

 | ترجل ارنعؤتيفىسادلا عرجت هياججداب لاقت هنها ةخو نف ناك لببارشس قبب يب اك ىننما
 || ساسلا هدتنعبز م كلاغناف انشايندلا ائايمادنخإئ ل ةل ماك اهن ةنيتملا اوع د

 | اهغواقلش ةنادتحيدو اقيضم تهزم كد كسلا ىرئالا]بتِمَتب هنواغعبو ٠ْ

 اطل دوب ونإ ناكك ل نلو "تب اخ نيل ةنانز هزاط هجم هوراقن عا ناكمل كت |

 / هنيكللت ةنمل ون هيف «وزهسعا تاكل كو داكال ١ حتجاّومؤال !مضيال هتعشاماتب ||

١ 
|| 

 ا

 1 رك

 ا 5. .نيبعميلاقت هئاوضا ايمو نيلللا تر

 | وهدالاق ىرضتن اهدنا زلات ضنا صمت درسا خو دتح لك لكمزع هتناكشنإ مين 0

 | يبعيدانب تا هتمار ومن ات يصيطنفل نشل ام تال "يرو همانتم ون يافميوت |
 | هيهات تت نا تلازتع هصتتقت:يدارمق يمزج نلف تالي «رسسحم هصييشش |

 | يهاسوبظف الد تلق غال اند اًتكقف دفاعا مث «ىددوا!ثمريصيتو ا

 ١ قماش اند اف حاتهوحز قساجزمو نوتقساذ نيب نوكتلنعاو ةخنب اكتباذ حى ماس زماكف |
 |١١ تكابان هلع ل ١ ل درا عم ىجيال ادت هتصغسإل ىس ائلا صعد نال صلاو حريز حاصلا ٍ

 | لمان هتعقاو قاف يو هتيبم نيا راذا حإنتصل اما حاحا يطع اككال ايار داني ناجي ْ

 جالو لحس دعو هتنإع لتيح طلتصلل ار سقاس ضد انما ضبلا تناك اييرف صو ْ
 | بيدطمس قمائلإمإ]ّ قتسانلا ةنلاصم حا سلارمان ن'تاباو سانل | زمملظتف اكو ا

 انممرغ رع تارت تودوُمِس ةلكيلازمريك هيو غفيرا انهو طا صحا طاخ ١

 نورك و )رع حاصلا ةوانيف ىن اقسانل نال ذ حتتومملا !هيبام ةنودجل/ودتازضاو |
 | دال طاتلا طب إس نائبا هاذه تل هلكدل ىتتدا يضحو حب قاض مرضت |
 | قاللا تذ كتب اللاخن سازمر اًتخاسح نوككدفو فلس ثني نوككزن تضل ||
 ١ هدفي مرت ةزورتف ا ءاييجمإلا وأ انما ايلدالان[ز>)لاو لوألا انلاشمماب 1

 اوتو ذك كل نب هنري وسال كج“ ميمو ل انلل بحد ادب درج هيهات |
 ْ سا نراالّضم ا عِش ش اناكو مدت وذ شات هنلالعب تيكا ول خمرا“ ا
 انئاورممؤف مهوتانتل كلذ انا مين اراتنخل اكو فلام ةتانورسي ل ايبا
 2م انو طف مج زخم نركصو يداتحي يأ انجل زل لوم ْ

 تتتراطائاوةءلاصال امدلإ ةدرفا منلاعت مالا قو حلا داتا داكعالار شكت ||

 سل العد ضنا ””انلادسجينا هيد دك تاكل ا
1 : 



 : 2121110111111 نا كابلعٍييمايخا اكيرعؤنال من يا ماشا مس

 0 1 وسوكج فكرا كد سحلب تدلغنشا نا دل لفض لان ههاوع
 || اولتشيلا مءاتغاوا هدتتخاد انا معلباذ نسا ننال بلاها الب هلدشن نملة رما انكر

 ْ كح ماذا ذا هديا قبو كفاك ةىيتولل ئالاخنمانه مهو كلدهف ١ هقلباقعا

 ا اربسكد قناع اال ف ناسا هتمارتج اردنيات ٌقاحو اا كت :نيضصادتجي

 ١ 2َكرعان ايذاكذ اهنا فر تغاقاتداّص تاكا هللا دن اننا خا نا هعاب اذا لوفت تاكاما

 نق ١ 9 *« تر لاكلا ترهشدجلاف ا

 ْ 5 ٍْ .٠ عر تول اف هسازم امو , ْ

 | عنو نااتتوقج تزجاط كلامي اوس احلادعالاو ةّرَتسل عرض ١
 يضم عفو تكل واقلام )عا رتل ذوو ناطاسنل ايابلف من حمقمنانن مت اروذز 1

 ْ ف حقك اكس ةذايك روز هئاهتشو اياعراب حبش تس نيجج النا عولا انه وجزم |

 ١ ها ت>لاضا دعت رسانل ضقت تيفال ”ااولاعو حيز حدالا ةئالا عارحال

 ا | 0 او انذذب كاباكما لها جسرا تلذ عانس ٌةْحاَح
 ١ لاك او وت ياف هيعوشلاو هبرعل ملص ايلاشلل ذا قوز يلع جرر شم ةزبإ تح
 | تفاوت رباني بلا غيلزال ارا تعج تتر افرّرشلا ةّيإغ ناكل صخر صب
 2 ورواد فاندكتن فاعليته نور خاف

 | ازالادعةيلعتكو دو هلاو قتلو «دورولا "اياك تعضامؤا م لجوزعمللاالا
 ْ ,ةزستل انللنزمراغ خا نيجي هتماونكف مساطبوم انلا داش و رصم ةنجنرالا

 | و دور ىيرارك اهتميطاونبكو هتوتماؤراغتسا وب اخمازءئيب تن اضج عال انخان ١
 ا ا 1 دان انزع اناا كتي يل عاججال هقزاخلاب إسصو هتهات دافعا |

 ْ امال ةيلاارخا متلوللام اهزنح هزييك عنجا ومو باتل توصععؤ كلا وكيس ا

 ١ قوداموو ةنيكينبكا ققوسل اهواز او نير ركاحااعنشل ا متهيآكا دع ةنطخ ا
 دنا ننال تما هاون *اغاممي عسا وابو ىهر زك تلقون حجلة جو 1

 ١ كف كاز خفف تكي ندعو بالغ تك اهزعرمازالا حاج اجل 8
 | هنسدظوم ارسال نفوببو ققاوسال او دحا تلا نيب توثولس انلا تكمق «نرتبك 1

 | ما ةمهيتلاو خيتحلا جامل شو يافلان راامان خشه ارضنا وتعشاالاناو |
 | زيا تريجلو حماتى بت تعاد نيصخللسراف , راع ال اناو تال ةلكويشل نب نول ا

 ٠ ور دتنو ةاحائيش انج اويل هينادوطتض احلا ابها قزخم تتر ا
 ْ توزمسجب ّنروملاَّنم اج طب توغو تؤم تال ة لصف ءاوءتحسق هدا ا

 ادن هزدتحلا جنا ةءيرسلاكي انزماككا هؤع اه ءاسانه انهئفؤملا ءؤسلإف

 ١ هلدون قنوع ركب ادخا ع الكر اتكو نضع ادبنمتل نراك تكلدؤ ت تطال قنااتملا ْ

 ْ كابس هنلعك ةىلطا اتم ئتتيلا تاقحاناف نكاد لعند لإ رضعت يردعنا ْ

 ومشالالانا اًمررع نؤتقسسمر ءانعّو فدىلادساعركد دسا لناس لإ طخ اهنم ظ حب ْ

 ا 'ةارا موو دليلا نقيدوضنملاان ازتارمزالا العجي تارا تنرعش اذ

 |متغررو أايِلَع عاجلا نا م ةنلل ) )ةوزماومستو الع بانل زم ليسا عتمه ١
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 ب ب يصمت تيب لع كش هنا 2211 و

 ب ذيل اقناف ]بيش فمي عمت كسل ضي ملطت 025-5 حوش نال مي
 ١ يتعاَمْسِإَفَو حاردو هدد نيبو وح دؤمكان هاش ايلل تدلظف هذي ايلا

 ا نم هردسمحلاع ذ ملط عت نو ةنئدشل عولطو طنفداطماخ تلت اق

 | ايبخاتطعادلاولاف دورا كلذ طعاوتح اف هع اش تدر يذلا هلاخل كلذ ةعامتا

 يزداباكوتكمانانبوارت:ذ لباعتم ةرع ماظعان نّدلَنيفكرسعؤل الباسل كلث نم
 ْ | :تددضدتجرشلاب ل للا حالإو اًهرفح هرطاذمل :ةرةنماروما امملا'وفاضاو هاش بلل

 مصفر اولسراف ىلا قالا هرشمإو نمت ِراغاو وانا هللا لف تل ةرعاناو انعاإلا جاما

 اهئللا ام ةدم: ةةسلا نو اان تحي ما شنابلا نارصم عاشو اهفرف هشلاثو هنباث" 0
 امش فردواوتكاف باكو ادع ممركم طاوس زن داو هنا ضار وسو هنا هت | ْ

 لطم دانرجال ا ٌعدانغرصمو اًصخت نا اهرؤمط مم نه اوكف ناطلسم اي دايس ا
 ارش نط ةاطاسلا هيومتنا ننس نمل وقيل هت ذك[ لا طة ضايع دعانا تيتكد
 مصحات انّيولإلا اهبرَصَقَت اخ اظل كا بال انج جن و ءاصل اوشراو ا
 ْ مناكد هكملا هش امؤسرم تكب مجالا ممهرما ةجامنل اباموسرمتتكي شعل ا

 0 ةنضتملا هناهنإن حربخاف هنتا همر نرلا نما جشم نيش تطللاولا ميثم ١

 أ اتا همك ِتعاجْنم هن جو هضم ماخ َتِلَقناَو هلؤنل وجت: لبحر ايلعرعن ١
 فديتها هلل صحف تري 3و هيي دؤ ايذلإب : ةرعبط شارب صمملا جدال تلذس تيا

 | ضل بانا مضايا رش ةناييف تاكدادعن رولا تزل اك + هَسحراض تاما ا

 | طامئابل هدتتل ااونبكوبتلا نا ءارعالان م هو رع ني نالا ةنعا إب زلعارصمإملا عج ا
 | يفاضل وشنابف نشاذؤنب تاظاسلاب ينودوسرل يفي بياع فولؤنيا ورا اًضأ١

 م

 | للمعند ضخ تلذاجت تسري وس رمافوخ كلو يلمع توردضداكك أ ا

 | ريضلإف جومادنل عياقولا هنعضتب كل تركذاملاو اذهبوا ءاخفريظنبا | كوم مارال باغ ١0 ا :تمهادجاس تت اناكي هت كذد هشه
 | هسسرلل باسل تلات مدنع نزلا هنت يول تاتسرادند .كاذانيعلملاو
 هول امل دب هنداف اييرخا تاتي ل هني رع هتماريبال انميع جوعا طيل |
 0 2000 .٠ دما جايا ةورعا امو

 تع لافتات امر | ٍ

 زكادوبنشيننأملا جدال صر نوت ا دانيت اهمراطا ات ١
 ١ كوه لح برد تبر داجؤنا دؤي واج ردمسإب لاختشال نهر اذزعتتسال زم

 0 ايات زد )ياواف انّماو يلف ا عذالخ ريثما ده ذاكنمو ٌّئ دعوا

 ا | دحا لاخلا طلتام ناؤادبا هيدي نيرناخ مو رخل يزال ناكل طلسم
 ا | لامي ذي اغالاب» ايوا يع عرجر يذلا كلذ دددرتو هتعمشلتشلاليذاكإ 1
 1 اندحفاف انيرحتن هروصدو جرى وع وتل طحت اق ناك ةنع | |

 ١ ا يحح ةذنكو اهتايإنج هوة شيرت طعناو هنداي لاىتشال زم مرتسا نقلا

 مهر ومار ا ال تندشاف ل ا

 [ وجي توما كيهاغون < ااداهزعل غو ا: دال ردوا درلو يغسل هلام الإ

 ا د

 رز 1 ع ير 1 ا



 م يي ب ميال ل جل يو فا 2

 معانا ةزان ضجازماعا منج رشم 1 : نإ كبار اخلاشلا رطل زم وفتنيلذ

 || هنا. تشمل ومرت مملع اكمل عانس ايلا هجئؤنلابانماوظلل اباضا ممششاي تان ١ ا

 | كتعتلخف نيبو نهر خينال دواي جاسلا هيلع دوادول الان هللاجتدادو كامن
 اكمام خلو رنا يامال .؟ها اناا فر جاونضر ال امنا قاف قرض ْ ١

 | هلظر جز هرضنما ولاقت هلْون و مو صن رج زعبل مهاصا اذا نيزلاو انه هل ون تيد 0

 1 | عبو دع هاك هنيطعاودالع انكيلعيبرتعانق هل فو لئيسنم مهلعاك تليلواف
 |ننكك هللا كدت واضنمال عباس تهد اًضندال ابدارلا نوكنف هنا ا نماهؤخو |

 ْ بن هي كقوعاج مع تف اعنمق تال هىلاقن ُهلْوُدَد امم ؤلظلل هراضتناث ىلاغن هندا ع ْ

 مسامع دانة بج انجيلا و غل انقل اند انه ]يدا هتااهترصيطيل تو ْ

 وو ُهلْوْدُد 5 يرذلعا جلت يلاغن هلوف هتيلاراشنا امكىغعاملا
 ( رس رس اسم هاصخ نوداخه ايد قاعها اكا اًبيرف كل ذطس ْناَيِبسو ا

 آ امرك ع عرج هس قمرا تع تحدت اتيواتفتال اكلك ايس ذ الف ةظئاجتت
 ظ تنيطاخلا تر هسرملاذ 9 هذضوا قيراطتغس هئاجرلا هةحاص هيلع تع ًءدالف

 : تعول !اَقّنوَما ماا 2

 | /سرمداح موضع ههكيلعاعدال ذيهم] ةرايزمووا ذا نأ. هندي لخوزع هرامفتلا |
 تيك تج وماي ةرش عرج تان ضف عناق تلقب ةوريخاف هنغدشب ناطاسلاز»

 انيطوفازجؤلا كلبا تلدد خا سيلا تيل د فيو وقل ظ
 ا ا م هئيلع هندا وص هال وسر همام اذ مصعب

 أقر ترقلافؤدرتختشمؤا هج نيس )كونا ضصاذ هوهو اننلافىد ةقمكف اعدت ذا ا

 | دال وعيال قل ايد اذا ههف عدت عب اهو ادع كشف كنخ جواس
 | صرعاق داضيلا دو قع رجال عق لا تب تيار لتبو هندعزشإ[تفطت الوسع ع ْ

 ْ تا ذْوكَرت وعدا باح انكاف نادل لوفد هومز يف هلا يزوج تنال ادحاو |
 55 هالشاف نزل ىد ا وصنف عرضا و نا طيش ادرج لاو هب اكل |

 اعمل نا از اره كر وعمد رهظاد هدريرس كانه نم ١
 ٍتشاَسَق صفو ازطفو ءانئفنهسسانل اضاع اذ ةنعيقولاو هزلي و الاضلاع | 0

 ْ منشط انلل انكي حزب م يارجل لس راالا توجنم ديف« ووطباعرو |

 ديجي هناف دتحلا هاتين هان اظعار ماهو بلوم زم اعتمر تشو بولطلا ا
 حج هياكل لالا ادله بحاصن اف قرن ساشلل اندال انمعفاِج كوشن ١

 ١ مك ضو رت تاتحح تنضا دم ٌساشلل هيلع اق 35 د اةيذتكل ةحاومنحتغالا |

 ْ | حاوي ة جنوب -- ا وطول 0 0

 ادق و هدب ثيئواعنلا ترسخ انا( ناخد هكدا نافع ْ
 ل هي اَمِرْعكَدٍوَسْءاءرَشتْملا | ا

 يح 000 0 اك



 ١ تاز مرخل ارت نسم وهو ني 9 نيج نمد طفرسشننبال اقنؤللنإ خا 1 ,تيلعؤاخال أ أ ظ

 ْ |ذجي هيلااكتّسم ارو هبل يان قلنا ذاف هم تفي د ةطساو هلك ناالا | ْ
 | ثح

 0 8 دايز عتيد ل ا : نول ب فاعشد ا

 'م عزف هز زعواتغم ةدال تلي هلِيب اعل ترم يهز قو اتيننب هبات قالت اناكت| |

 1 ناكاذاد يو رم ماتم اعتب نا اع عا سانلا |
 وكت هل ها "يدرب نل مسن نا نكياال اهرخؤ“ وللا قوز هشة ةنيزترجة جونا |

 ْ اتم نامل هلظنحُو ةنداكو تنسو رو اكدوا ْ

 نةاحِيلعن واهل كودوا هنغم ولالا مترطنؤدسشساربعل كن لضم ىتيت يا -

 | لاتزال هز جنم قادما ةزيش ناريخملا يتم وكمثال الان نمل ةزتضت هناع |

 | 35 قاخملا ةنطساوب يعي ةزضمل لاهنت هدد ناف هورصت نار ل ١
 | تاللكأ تلذلب ىلاعتم هامل اداتتنمال مانغمف تاز حتت لاذ هن او مب طنتساو |
 | مالا دك لوب هللا دحر ساؤط لع عدت ناكد هان طممت مدعو لالالا هتننسا يم |

 يقرا ا ذقناف ايتام اتلدناكوانو ل ومنو قاتطارءكشا!ذايولا دع |

 | قتدهاعميادتايل اعراض نم نبال م اتملا هَيِلِعَوِس عاف دعت اًسينئالامانتعو |

 حم قانا هداتتسا الا نول, ضيالهنا اضيبإ طعق يلياحت اهدنا حم مئه هزمصملا تلطم 0

 هسادهنعب مود عير دعو و اشي ؤملن* ماسح ابدل هنتر شد نوكزع هدا ا

 اهنتمال م ايجال هباًحصاو هدال والات هل يذال نم امئبشإ خب طنم ايلول نعل اوم |
 كاقن هنلاد ةرحوي ذو نهعزنن تحْنِلاَخَت قيل ةرصوذايمل ضتخزملكت طرب ١
 ل ل ا م هاكرز عيماصل ما ديالت معضل

 هكيلع 5ث ن الين الواتاللا بؤنانلان ,* هرطيل كل ذوو تيس زد ب وزرفلا وا هنيبإكو نم
 تا ا تح نم هحوا هل ةئيصعمإك ن كلذ حاس اد دكة بؤنالا ْ

 هبرعت ثيحن هملاَغُت هندإللا دجَمَد مي .ةوبو هتييصحم ةطساؤب قا طع ادفزوعا
 ؟ريملاعت هنبا ههْبو ةّنحرم حاتيو وهدم ةئجم عابد اف مي ا

 ديف نيل لن ءاضاينداو) ها ناز رد كيطماارثبكن وكن م اني اًملماإل نمو هنل ْ

 | ١ تانفير كاذؤكولاب تي هيج و م

 | هع! سولار اًضتنانا يناس ةنيثمل اكيرملكل رس انلل هب هبي أنبا تيينعحوا ا
 5 رند اء شنب ناكنيكرعلل انهنيح تبان! تاتحيصداتضالإب لو | 0
 فول تريتسلاب همر ضانلا ةلاكت مهيب ةنحَنو مويعةففش 0000 :قفش يدها نرش د١ |

 تتانسحلاب مانو يلاغن هلو هتاب او تالذ فيرضمو للصال ايف مب عدة طش |
 م 315 قا كر هسرطاف .« وحج تالا أ

 ْ 2 ِ ..دعري ىلاغنوسا معنا امو . 0

 ظ باكا نزعساتلاؤ اضارفم هاد نياك لاجل ةخئ ىوبحو معشر رع ذ بشك |

 تليزعاو هدر ني(سلجاَو عت العسل وعدنا ذا هقعاماو مضاف ئشفالا |

 قاذالاف يضعان هرم انزع دنع حرج د | اقوخ كلذ د هنيلعددثماد ياض ملكان نا
 ب ب
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 ١ ىف احدها ع ونفو 5 هسه ناقة رتقلا و تيار عرو هوبيسكل ذب ثا ْ 0

 ظ ًتزيفيع فرت حح ملكانإل ذاتمكو جاف اهطنهلكإل ذا هيلع تمكن لاري ل هازم
 نان رايس الردي قصات نار تول وق زل عون اذ يع زيبا
 اي دحاق قاذال اؤيضرع فرغ اهف وم ام لع ملح ناءكيلع مزعانا تتش دمنا
 ةداكنقو هلوزلا يكدتعيتيإ امركل ازمه عاف يوم تم ظظت توام ان»
 تسدَرأَو 00 رد ماكل دلاردز واو كتكات ان
 يومساو ازطنلا اوه عن اقتراف كددنم انكي لذافاق اسما

 داع مناو هنا ماعد ندا تهتدرجلو أ 3

 م نسم نم تجيز جاو نطوط دف ونب ا 3-8

 نيل كالت اف يي تا ةقاحنالا تاتو 3

 ب بعدي دو ع اد هجن سل دمج 22 ا 5-7 ----

 م 57 مو رسم 1
 رحل ههاَكإناَقدَحَوَ هنلع ندالدصر ةنهول انمار تداإل نادعامز اع تع !ٍ

 حيي لاو عن م زكا لطاجل ايقوزتف اوى ذا نملك ءنيحلاودؤلا ةكينه
 ١ تاشاؤ خإكرق كلذي هال يعمم تدهن ايكيا ذدخا خان ادكوربلا يلا ١

 ةركقءاصإل هماكاب ل تنو هيلع فديتها اوس 0 رعص نتسحخ نِنْوَحَو هيِنِعْوفَح
 تلاقى انلاريادثملا اجي تل اوم اكل يع رسال نر تلا اذه بح اّضو هدهإلا

 نيالا هناك روك عد وو هئاّعدي هتااّوسح !ءايتديهيبلا تبيح ةنيتسكسس هلل

 ب ا نر يي هتلا نكح تلذد هئرإا نبت ل نم 90

 ْ هكيلأ ناتحال | كزتن هيلا تك حل دف هديدبالو هايتدد هليل بيج ل ثمر هلا

 كايف «ان احل هناتحلا هد تاكف مشيطعه نملة نعمل ةقاشعال مهدملا ىلإ

 زا مقالك تنيدقنلماكلا ايحاوت تكاخلانهلخا عوق نهؤت موس 3 ا ْ

 ةحاضال اعاطاوم نت معمنوكن يذلا يه ثاف كالذل ناحل ثلط كرد ما

 انيثودم هرم كب [وهاوخ ال23 هداف هنقعفلاو تيبارط ات اخي كال هنوطعد ْ ٍْ

 يلا عاتما» ءانيإ:نمؤمإتح تف اف ايندلإي ةطياكم اعا توكل تحمل هن

 تا لعاو بنتن دلو اكون ةزهتعم ابامهنمزكا عداَو لاطل انءزنكأ
 م بغل نينا غي نياكة ١ودايز ن هءانركة يذلا قلذلل انها

 ةزهاكرزفا لة وزي ذوبزع ارخك كانا لعد الك تريجز ة و داو نهانا ذدل
 0| جونا مصياف ةلججإبو ههيتيتقملا تازوعرلاباصصاحطزع هنتاي وبط
 هتدوبرمرركتتلا اكيلاغهمزالن إل او 'هزخالاؤ كعرو ءايتدل ف دهز نمنالا

 0 ام انف اهرصمااد اذ ةزخالار اولا ىلا ضي فري نا لم اهدا نءوملا طرشنمو
 اًنهزمو# «دناّيسزم هتع وب كيو ةقداجرد هيدتلا عفر ادد ناوفحةج ١

 0 قولت امل قواتلا نهوتالا ذب مَعايجدالا ناعما لقا |
 هجن امل يوارشلادني هتوكا اورام شيب تيكتاتضالا يل ل تار
 الايردسس لاق *دئولطبال تكلا ارنه برشا ال هلل هلداهادخانإَدلَو هَسواَع ْ
 1 1 1 أت 1 77

 22772327 م2 1

 ا 2 يل



 ا جاريد ين يلا ميمو انتل منع ان وافلا تح 1

 لع مان ها ءامد 42

 نشا تكاير و "ياذا جوتي صقيع نا دنع ر غش يك ١

 اا هه | م ب رس مال تب عصمن ظ عش اذ ان اق كل ذو «تفبزم هيلع

 بوكا منا هتداز « هيلع افوخو هع انين للا نؤداغألا انمطساقا تنانتوالا ١
 00 بح

١ 

 ١ غد افولقت يذال اضمن هيضؤت تالكرطخيب هلباطا نازنف قر هع معي :ذك |
 ١ نيَتوَضْم وكر ءيؤرملا هشلباَتاذا هناا يد ظووسبلف هنمؤ كلو شاشلائم |

 | رطنم ماهر ل عرقتتباا نبع ؤيرانلا نييوصتتستدؤيث نع يكرسانلا

  [1هي ذود نم هتلعط لتي هنلا نايلاغت هنلا لع ياك امو الترع ن نيل |

 ١ دتعبتوةعاّمشلاو ىخنامإ عدل ذ ننؤرجالف هاذمدنبباظووا ندين هدحرعو ١
 ْ تما اًتخإبنقو يبضب) كل هند ةغاتشلا نعال هنوكل هل ةراعواهها 0

 تماس ماسلا همي ويه زاخلا كلا ا ْ

  0هيفاجبوسلاو هناححاهتد متشن وسان الا تلذت مهلنسحإف ةعائشما لف |

 1ماولبزيلَّونعوار زد نج هزنقو مكنش ةغاؤشتل ايدكس مي ةناساي دهسا ْ

 ١ ةجناكتفد لمكان ياخت نادنع مهما موا رنحمةمل خلا ندها ذا نمرنع |
 ١ ”تفملاذأ ماين دلوني هتادنع تضهر عونا سات تعا اضن دد 1 ْ
 ت امرلا ادعو بزع ئاخ هانركذ يذل انهو 53 نعل نيخار :تانمناكأ ١
 ٠ م نمو ينوب هذ هاجلاث حب تيحدلإو ايما يدل مانغمكحازمالا عجبا ٠

 نيدو هيروختل اصعب :ودعنعزنخلع نوح مدع ايل اغ هنرالز ف كلذ كي ا 1

 ا هدا ةجلاق هيلع ينط نعد ا ضع يلا هند ايل ا هيعوشوو هب دود نم
  1هتاف اغت هلا ىلاَحاي نان مال اهي ذوبن د العهقنشللا دةجا نما 0 ْ

 زداكو نمؤم رو وترحل ءاوتزولك جزم نعال هعسايال | ارحل لع يوتتسا هن اركؤ ام أ ْ

 ١ ةمجرراءدانجإلا ةنغد نع اهنن اننبط تالثخايعة نعل نمدلكا شي امهر تالك ١١
 | ا نيله اتتهسرو لاف * « هنيززغراهمدعو ,1بات حلال اننا ةنعرو واهدازمالا

 . طع ديول غتسا محن ا أمو : |
 ْ يا نمرتنك هْيِعَحِتب امل ختو الوفي اذا نمئدزط ذيج ني يرتسيافتا هّدْع 0 ظ
 | يناس رصريصو هودعوذؤؤلال بيل تريدي هلماك ةلدلل مدح ساي ا

 ا اعلا وركم ننل ازماغا لو قعد ةزاشنالا تجملافن هتلا انرذحر ىو "حاّيصلا
 ١ كيِسناكو < هبال نورعشل الت يجن مانا م ايو اضرال ميما سنجج نا ْ ١

 1 عدادلكد زيود الع عرهاطلا تك للا حب ماج هاج توكرلل ايدركل ارضخ |

 ١ اياز اًتْعاَو .ريتع هولمز رش هتإل ما ضو مو هدوسعم ةعه |
 | ماا ائاداعلا هيدي ين جمازمن اا: تييعؤنجلال مث اخ ادئاكلاو

 ١ ى ى زد انعالاصم قولو ساشلل ةتوسمشكبوا ءميدو نزال هشلياتما
 ْ | فرست قلنا اتا "نيريبتسلا هدابعنم تيدرعتنس هتلاناف تاتْباَ ؤ
 ا | كلوي وعي اقت هن نقيا : لذي نا هددحل ٌْ ري تكل ذكف ناني هجن نما



 [ددنور» هوت ١ اهيوضم ال وينع ايي جاشانةنعصيفنلا ”ميشالت ععوزفانإع رتل 31
 0 ةللعشلا دى اه ورش حماس زمنا م «ارسؤحالا هنكركذا ال هنعولاتنو اخجل هاياوانا تغازنْؤنا

 ْ ومع تاواعت ةهالاوسو ” اىن اهدوره١ ةحاشعت كلذ ميال هءا ٌداهللا هررعإتكف اخي

 ا ١ ماو و *ةكيلعمادانم 0 ا اتلشل ا انهو ماشي ردوا يا 0

 | اضم ماعرم الودع توم دارت هيلا مواهَعَو قيل املا رصلاج دول اع زماوتنوامل

 ا 1 توبلي ندر صم لها ىفا ةةاولاثعف ةكبإلا هذهام كلاتنق هنأ د اذوص حرتنت

 | تلاق اَرِلِع قد ادن بيوتا تااَمقس ان ابداطع ٌتلث اهباو قرت هنا هيِطحْوعِبَ
 | +كيلعو تن ناتلإلاو نيزموملا اتي هنيبعإ تنال اق تمدقاذا نمل ذائم
 | كلكش كه زعتمعناكإباَو كيل هللا هطلتيق هئاذت ناكلإباَو (تبلزفلا عاتب
 | رث مناور لج وزع هتلاوري نيب قبلَ ماّسنحلاو نتا كسنقير كيشناو 00

 ْ ةتويلخل اهل لاَذعَت ةكءاتنلا هد ينم درم١ اما هني لع هومقوا لق ف قفرصاٌو هلدهَع

 ا ناسا انا تفنزع تنميل مب 9 نا لف ١ذاّس لاف لوتمت اًمدقانا فجل ييعارطال
 | قت مو ضم ني كما تنلق ناو يع مرضنن كنا نوب فا واجنق هم شعيمتكا ١
 ١ افاقنندنانهناكن لاقت 2 تحبي ا هقرم قنو اً رعسا ال ناد ىلاخت شا قوما نقدا

 ا تاغ مكاو هباديو سلو نعل اذا اوتيل يد خرتما مت ءمشسزمرالا هجْووعف|

 | ٠ در وراتيد ألا ةنتغّرع انيذ هلزترقو هكدا حتضومإلا عوحإلا دانا امض م كلا
 ١ تح عمو قّيتا اوجْوع نيمطلا كلذ هند ئزجلوتب تل ذدحجي نات هامركمرضمملا
 ا بان نهاد ةكادلا نابت همدان اتتتاع اذااذال وعب هاد حرصا لإ |

 ١ تالا زمهتلكن مع مدنا ول اؤذ> اة كبف ةؤركسنشلا كل ل امئؤلا تاكيبنتا

 ٠١ تت ةاياّملاوا تاكل نط ان هيلع تمسك ائَعرا ةقاعاطل ازد هش تطمع! ١

 | ٌرخاوياَطْناهِتمطررتتنتو كاش فتز صيت ةينكتغنانا كباباَو كل ذؤعو كاذإزملا
 ا نع كاهتا تامل اقن هداف هقلخ ل ماكمو لتورعمنما ةلما عم قرع جكشم كلذ تاق

 ْ وراني عم هلملا كركم قري طيش ام تركت كدجعب هنيانام ةؤاقناا

 ٠ ملجاو قلل ةزضحو ناكز إل اهح كلغ طلاس اماشابر ةريضتبزم تحيز يول كلنا خلاب لعاؤ ا

 | هةشيوتحل ب ردت حين نال يت دديلج رضا و نلزمد عل سيل يم اان هنا |

 | رعماد ا كقرع اعد ضعت دناكلإبا لوني انضيا هت حو تائيلب محزم اذالا |
 | تولاذا كلل كلم اغيل :ةياجحلا كدا اهراس نال هلعل ضي هناواَكَل هله

 ْ اند دوا وععنت كزسلا كح ثنا ةناخالاَقت ندا رخو كيل عدو د اطظارحا ْ

 | د دات كورعوع كراع د ديا عيش اع اتم ككيلطما تاو طيش هأ هاضاقوازح |

 ا تخلع هك اد ناجحا مدئد حويدنموهزاكاًملاف هويت 'كيِلَع كصخاعد هاج ةئس ْ

 | ظضاؤل ناو هءمخي نع دا كلل لظنس هت هل ماكيل تال ذو ةنياججالا ةوطيسنوا نااشما |
 | +عيمل هحؤتي نا يدنال ادت هكِلع طلق ا ةارلي عركة نمل قي طا هعي نا |

 ا هِباودل هيي والا هئلعاصل هزلا بيتم ا لع هىدطم نا هلاسمد 0 0

 '؛ نايات هند امي بة ؤكزمراوذتسال ازمؤنك كلذ طماطم ل نا م يدالامخي ْ

 أهلا هيو دع 2 ا
 1 | نمر فروا هك ن عوعجيو دو عديبا تيك امنية 7 ةيجصمنءإكاصا امو لاَعتآن اًيينتو

 9-2 ت1 ا وو م رج مد ب هيومن و 2م عك حج 2 ع عج عتج ِ

 3 احد تتتح 22 22 1ك ل يا

1 

0 
 را



 ا ل
 لوجو ذا اع هنإب حا كل: دو هل هدرثطت هتليانقمو --- نود نا دانلر زم ةّماْمال قزدايم | |

 ةدازالا ةز ضير طمناوق ثالذ بحّوب فذ ؛ضعوفو منتدي لت هر الا لشن |

 06 دمع طال و ءاًذانميرْبكت هنص ضل هنئيتسانه ناكنمو و هوان تارضح دود هتبحلالا ]

 وللا نادر نيب دنوكلف قاخلا نم كرك مدعاَماذ هررتسصازه م اد امل اخذ نيلا تارورئتس زد 0

 ف اضلا هي ترص ئتلا ل سد ةالازالا تتصمالا نونكس او نوري الملك

 8 دعاماو طوس ايل اهالذ تييضِيَو ننتج لءاضلا ب بورصا ةقاضا كزتاكلف اكفاف اللغات | ٠

 ا داق نيدهعلاب مدا مع مكعلشم تلاد نان دبل هتوكلذ لاه ويلا تاكورغمن موت طع لش ْ

 0 تتفضاخاتا اهتربايدكششاك اًهردو ٌترتعتتك ةنلاو اج امظنات هدول اة نشكل الع يع

 لت انهن اكا ذاف هتيع فمش كل ذاكيرنعلاوا ةزئال ا زعزم املادشلاَّوهامق هعؤفو هيلع 0

 رحاها ذا اذارّسعتم ردك عيال هنا لسف الع ل جؤملاي تركت اهقنغش تعم مالا ١

 وايباعت هللازم ايجابا نركت هنم مع دلائل او قال ئه تلد نا ريم ناكل |

 تا كده ةيصعمتشر بسلا, خفواد ين! إيل تان , قاخال لتعمل اتللذ هتضاتما محل

 هتنداريرفُس ناكتل : تادئتاذاق مدنلا :رتّوررهلانم كلميم هلق دي .تيكرشاتلا ١

 ١ كيب نيل لّضفا يخل تعمتو هلال احالط هنع تاي تركى اخي نالنق هيغل غن ا

 ١ وطِس 2 ذاوخمل يدذوللا كلذ عيرحيذلا يما ظنا قجيند ا هاذإّر غيت

 1 . لسنا اانا يام )عزب دن التم الو ضزانعب> كو عد المح دردف :كلشذيتوملا

 1 ناف بس هلعود اعنا ةّرَصَح ا ظ
 | اثب ذذهاكداتمتعال ارثتا هرتتعن ناك 0 ا 1١5ناك اًمِلاَخَت هلدا ايروازم شه تلا

 | ارد هاوح هردعإلات هناء اغلي انضياطغتس م ءنبز تتعلق نم ١

 1 هنا: ةوبلتا الحاد سك ةنكس لنزع دخ تاكيلاغتهللا : ناول ايدو نيد: 2

 | طنا بايد هيلع ياو شوال هلع لع ءارخو نزلا يبتلع هتنازم ترتتاذا

 | لاي يلع حاوي ناق يّسهاتال دلع ءياطب نإ يلاخت ههال اسيدأنا هلم ىلاغت خلا | ْ

 ١ ١ لح هتداوو قمنا هانّجاَم هلوقعي نادروبدنلا و: ورياتلذ حم ندن نايلاعن هسا

 || نائل هتنتحل عاقال هارت هنا كلّدكي راما ناخانميذاالالةائمزان
 ْ هلصضحسو هرركل "لنهج الف قاخلا حمدا لل عبرت 0 هل ل قدا خبرك منت هتائدضالا ١

 ١ تيضيالصالكئعءاطالات شكرن نحدعته امون حةيضانز اع ةجككلاكدييجع
 ا نعيم ير مل ماك اف امن نوجاكمار لب ارداايندلاَق اكمال ميشال 7 مجانا ْ

 ا تبلت ةنيعهورتمال انهن الله انين كورن و انظف تحن اينما 0 هنلظ |
 | هضابولا مس ةّييضسلا هلهز“ هل ديالاف جرششملل ةتاوضراعالا

 0 ا ل ل مح

 . | : ,للاكلا تردهرئلاف . كاَنعِيلكل الاقزل

 1 2 اطعم قت ساخنا اصو 9 ا

 0 امتال جاوز داب نزلا جدلا نطق وتم درك ١

 تعووللا 00 ا اخ

 تالايلال ماو قا يت تمت لت راكنال يل! امرا



 | 00 ةطوم خف فلس منور نجلا مسد راف اخئمتتا دوجارةدنج نخيط
 ْ لعد نينا نحو تدز رينو ظعال افورعِيدح يرماام هتعمضإيءدوضاشلا ١

 ظ أتي مااا دانئحا هي هئيلايداانال يركن اف مهلا ستيج هيلا ١
 8 هر داب نود اكبإل هيد نيِنطانفلا اننا نافرمنال ١عماخإ ثم اًكصمن اكزةتذاعسابو
 و | وازلالا دل ذؤشزهردكتالاف اف هز ,قيفانو هيلع اهو ضحل الا الع كييِكالَو ةزيعص
 ا | يرو هدو هوعق ات يو عفو نات منا هيلا هزوانساو هيف هؤنضفانام نانا هيا ا

 لعرب هدم فشلا زا فوض نم هني يي ١

 | هللا ةقنّرّووتن ١ تانوعر نمحاخنمال ا هد قلل وعر جك م ظعؤل انهو هد ١
 ٠ حرب ريم اخ! نم انفياذ هل دج مو مل نؤ ديا خت هطدادتع همانغ معا صَت داخالا
 ْ | -ريكاتم كل ذو هتيِلعْمنساو ا +تيجعوك انه عق زو اظنج ان نيج اجي مهلاغلب ا
 عمدت تتوام دنعةما ضر عفر ادع يرد لك هنو قاتآلاَد إيرا 0--

 ص از وعود ريس توعد ورع هلدا ةياعر ما ”هماتو مكاو 0

 ظ نوع وساق د عج سو وك ومررك نه نا كابالونقي هتدا دحر
 | تالدناف تاشماعريلا جا تت واف يرييعل اعل دل لؤمن ناك اباَو هلع ١
 ْ قو تيارت طفح كنا «مزاق يسإلل منغتوكدلا نافكدَد اع لاق خلع
 ناتو تل نؤتوبئانلا تن دام اعقاب نجيب كلامي

 هتضانؤا هتمءرزحتحازىخ ادعو هكتوا هيف تعفو تك نا كبلعةفمش

 2 توانياه تلا ثكنات * 1 د دب نيهسث عر عتقتتسم تب تاودجترذت ا
 ا نتعب افون دعو دع دامس 0 نسم اوءتكلذأ
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 م تش مالا كو

 0 ا ع ب تاج ها نتا 27 فجرا نيترو 2 دوال ناوك جلل

 0 اهنماتن لكي وتود اتلل نبذل ةعالاةلعا

 اعز رض اف ءاشنامل ناكنا انهتيسالسم كلاذل ب اه نيو هيبه سيَعَو هدصفت هداك |

 هب م ذاوع هلع جاو ام هللا اكد خقللاومبشم ميش اورد

 م ووو كوالا فيقال هيرست اتم دتعاج د كلعدعنتٌو

 ل! نها شتت ١١ نامعون اكدف 220 20 ووحرافهتَع تعرتمَو خةلاضلإ .ارمإل 0

 تاكو "شالة نعملكتس كك و وابي جامٌألاتا تلسارو هباوحا ةتئداتِتانانذ

 م اتمإل وعافنا تالنت اذ ياووتشف ال كاي هياغصال وذ هيمىرؤلاتاييطس |
 | هاكانهو عا مزه نم ايش ايسو نهاطهشر تيل لافاهنا هتعم ئعرواشلا

 | مه مهلطتنواهيبع نكمل اكهلا يعزم ءازر يقيل انهنل ا ايرعاو عوولا |
 | توجو لع كين, تقريرا ليل ا غل يهنيك تقم كاي نمل يرق شيزعؤلخ ْ
 | عضللذ 30و ضاعن يشلاَو يرؤملا ناَحِفسلوفاضاو* نق ١ جيتصتن ١

 اسود رت عريب عودت اد منان اناا
 | تاكل مهمة اع هكوضف كوم عا ناو كلا |
 ا | ىدلانطض ال علوحمتاف اندست ةقازحَو باننم هاتكذ اسرع هلرئسم 0

 ٌْ مصييِصع متفمد سائلا ردو هني هللا لج حقا ءدصلتق 0 37 ١

 ْ ٠ تتوج املا ترمت: لاف امل نييكدنعأ
1 0 
 هت ا يسم مدس اطال ١ ا205
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 : ردح لكم ”لا قت هسا متم ضف امهأ
 | هنوودتوو كدا دس اوطا6 كونه جوتشي هسركشلا د دايم |

 | مما اتميتنلا ميل اَهزحلاينر عمرو دينا اهل طرز منال كلذ 0 0

 | جكيع هدباجوسلجاو : ظعورصي ءاخايلاعريزولل تعلطالكو رانا كب

 فروائ كلذ وخلو كورلا :اًهومَرَو صنعك وكر تل دزدو يارا ْ
 ركل

 | وعز ديعمل ل 7 ريما هدد ”ايمال 00

 0 اهني امال انف امومر جتا نمو هةر رن نان هتافررت ا تالذال مي ا |

 / تي اتناول اكجروطوحط انم هايد اولازتل رولا نال ةدع هر امدارزتضنمدشا ١

 3 02 ”رئدر امزتكرل اوا هانا ن ١ ماا ذاق تو هنيعمتد لك هددال وسر نه ا

 اال زور وماسابار دبل لوف يطحمد ول بك يشتت تالحم قالب يح لا |

 الذ ةمطتشب اذا يفلت ع وام نال نام نلف اعربص ١

 يس ا ,نكيايو مطمن ا ال مافن ١

 21 قول ةلاورتسإل نام رات ا انيلاغهنصصدنع

 يدلل رايات بل ب هرمالارخ 13 عنو ءامعدن يمال ادري اريصي ْ ا

 ١/ ياا دبصننلا تاذاق يخاضلاو اكن انما صغره انه ةغاجب الاد تف فكن 0
 اره انها نمو لكن اني كرما سل اه الكم < هرنع كن رمكب ئمصتال ايلما رومالا دلع | | ا

 | بتاككا انهزم عصا مؤ هطس ايس اك ب ام ادع هضئس نم لغو ةكضملت |

 م ع هديا فن هيدازد اثهو نيياشنايردستملف

 | كلذ كف اق يرش جورج ههنصزحر ةوع اينما انبلونفين اون ةرضك |
 طايل ابطل الرا هايل 2 هادحاما اللات هاد تال كلذو *جربعت برع"

 || مالو تونس ايوا ايو طع ه حمري و هان هزعؤغات اف هش ف اميل هاطتعا هاوي هامش

 ْ يس ل يي
 | يتوافد هتداقم مددأو تهاون توفاررئلاللا مهن رزعال ايينرااروما

 :ءاازهذاشلا تثغلا ةيضوتاف تم ضع مهعر نع زكا قعايوم]ةمرتت زا دولاق |
 0 ١ احم م ويل اياكصال ليل ! اغاتضنتمزتقو «ناقلاو بيإخلاَو ايعاإيارخ 920

 | صنت نماكوه لم ةيوص نلف علك نعم ول مو هديونب د لاهم انا عي
 ا |١ رميمنان“) حلاو حا ٌفهسازع “لاذ اغ تاكمال ' داكوم عر نعش نهزركتب الو لطحلا

 ١ اهم مايفلادحا قبطالؤلا أ هريوصلا قؤتحإو هلوحدز# ةيرعا رعد دعاك جالنم | ْ
 : | هيحاص كراشيب حاشا ١توفحثمناف «ناممزلا انج متا لاغ نم ١

 ا ال اشمإطع انهو تل ةزم يب هنعزيئ جال ودإسَو ماكو هاش هلاك |
 | اهمعزسالدنا/ جاييدلا ايا هتعرتف يذل ال تف نمركشيي نا لق اهل لننترف َ

 اكل قداصالت ءاناف تصحو فاداصرتع انت بانكزكال اورتحلا داك
 ! ايينرلا اسيا هن عرفت بع ددككن علكنا وة دات يروطللا جرو تدق[

 د هزار هينا ت كلذلّصاد* كدا هئىفس تل كوكل نامزلاانغؤ
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 ْ يلاضل بدال نهنئ هلو هاك 0-0 0 "دلال ميج ذاك او 7 1
 نيهان ناككم 2ك نصار ا يبجل ربا ضجر بالو دترجمللا رم كيذلا ا
 يرد ناكوةتاف اكمل جحا ذدال ايم ايته يحاصلكيردش بنج كلذ ا
 ضنيبو' هثع شرا انعم دو ارنا هْمَتلَءْندلَوْسمَب هلع مندور صا وخضع ُ

 ١ كاكا'فردسش سياف 3 هَسَع مزطتبنم 0

 . 71 هلناتغااضو .
 حرم لع دعو 5 ةفعسل نم تعا ةزكل ماباتهن جورعَو تاؤنال امو ةرشك ا
 همه للفحل كتم جد راهرع نش مديح ١ كازا ال هدب كا ةمالا ره ١
 ظ كه: مانكا ريس اليخ كد مدا زمالطب ترش نبا كرديصاو بو اداكا ايعزت بص 1
 كراشا ارو ده اكريصاو هتلاالاءل جال ام سلا بركان بطلت ءؤسيلا ١
 نهرطلا ون وراده كوي” جاذإ وتحل مار ارثيكو لجل تق اسفنر تع ةنس خو ا

 بركلا كلذ لوز حطم انو ضمرال اع رتلجلا نا جلس ينته
 ةضاَو ف تتباَرَرفو «هداضلا م ا ”خالا تلةنع
 ناك تس كد ذؤ هجازخيلاغتونو ممطر غوت طش ارض مل عاب دزت املا /
 كل ذراضابعفري نيو د معا لتصل ل ثمرعدا تاّصخحإلع نكن هباونو نييستو | 0

 لذا كرك بكاراا ابيل اي نمنوكب امريكا عوكل ع هت لن انصياتاّسحلا |
 م عيلان نكرغ تازنؤخ اهتم تلف تراطمتاقلذ ك ثَكلاتَت قاتناطتتملا ليا ]

 د نات جا هو "تلد تداطم قف ثالث تمس ارمشمزا
 تون هر اعرب ماك ايدج وهَي هيلطحلا لانفتالا ههلماهْؤخ تاّصخلاو ١

 ١ كلا ةدوص عامي لانو صلا ايو ضيتيو منال د تضف ةنزؤ# ةرشزم 32

 تكتيضو ان هساف كنمسانلام وح اع ةركارصمُو تال اح !دعالمساقيلا

 ْ وهاس تلا موم لغم انغم نازجا!يطعاد ينازل نسج كرب أ ىلا٠١
 ١ خم اهوورسم هّريغو ييارتطلا ترَحِيِلاراخا امةدابع ليكن صوص از وال وماخلا
 ١ عيبتمص 15 نن يصعد نميشناذا ادحأ ارت نكم مجاؤنو مداؤتف يول

 اهنشرزوو وليدة ةلاغل هنه تاكد ىنتتارهتد اراب: تلا
 مايحلاحو هرم لافرق «ةنوهرعد لأ ةيحامم ار! ير زع كاك اهشزو اك هتم ا
 | يق انلات تاج كيل تق ايعزيرسانلا مو 258 نوكتفوَسف كعلاظ نا ؛
 3 هةموو هيوازارعا نبت كلذ تاكو تاودأ !ةعرس تاذوم يظر ضن ا

 "ره صر دا سنه ناكو هزي لاو اك هلت اهندجوت الا ايلات اود ا
 جو انين اي زنوسلب يو رؤنايو برش اكد لكاب اتنتيال نامجرساتل ايكزن ذا
 ا قحتلل وك لزب كذا دل تسراكك اذطيااك قي يقام اعلا كيبل از رم |
 ظ .جتلاعملا جرو تن هز اتيب هع مج واحنشيبو اني ازعيال كل ذلوزب ا

 او نويبسكلا رمت جل ملا 0
 | اخاف وو دا اقف تاسللاب كل 0 ْ

 كسلا سل ا ص دعست ههه يت حملا

 لج مر يقرا“ عع نو ل عب أ 7



 | سانا غللداقو مات اغنمس مانحليف انباك اند اريومجإ هل لاند يداي اغندنم ماتا
 ملثم مضج ناكل ذو لنغعب د حاص نسب دخملا اعجب مص نم لفل واخ
 | يع كي نصح هجنياعاعكوت يب ب“ ةيورا جل نصبح | ىطعاكيِلَعمتن ابل اف صحن هنيلبع تق فوم يل دماامكو هربدزم همرتس جزر ضن شك
 | لحوم هرذ هدنعرتيبل ةداب حفل اى انه ذذ ةتظنل ءعطال يل زامل نارا انه
 | دكا هداف لاكلك عننا روض وذ لادم هعزفد عجل ناواداهو# اهينجا مه

 | اهني, تكيذلا اكاراوع انا نكلالماضج نويخانقو ينس مج سونج أ
 | اسك للا ةنوخلا تارازلا اًمرظماإ لاف هنعمل زانلامورلا ةكن مرجان اجلي
 | تاهل ابر ههرمللد «لاخ لإن عا هشاق كيب تَخ ناكام وسر ام اهنمدخ دل

 ِ وسل ضو هوس
 لف الب تكتمل الع حانت هييعرش. ةنكصلال نقف ن وب تا ذإوتطع نعيداوجل ننهااك
 | فدو تضحي مم نوكافء تضج الذ افصومجتن كيزجرم انا هاندا عيبمج انط
 | ديدات اتياتم يبت ةيتسارجو يلاغت هلوةدجد هت عؤعجاف طلصا اضع نال |

 | قاحادتع ةّماننم عارتبمل دهيم هتما لج يضت يذل لاما ترعنملل ةاواكمودإلا
 | كه راتضنا مكعب لاغن هتلاهتا اممنا هتقباشلانتلا يقام فها |

 ايمو وهو نا ذاوتل لرزغتملا كل ذ ةيضل احن ههاولاوبجؤتبو ل بكبول وعشفمل
 | دقو واق ل زل نضوك ةنطصم هنيلع تنزل ادا انا ةنل تحمر امتضنلالاٍنع تيزي ملاذا
 ه1 دعي انيند ورحل ربات ضن يزالارتمالا كلذنا مظل اننكس اذ اتبندانمعالانع |

 | وفينا قباسلا طّرْشل !انهرتضنت | اذا هسنةدزغاتدحا باج ةزوستو انب عتتلا

 | تيدا عرضال ءاضنرتنزال هوحولا م هحوب ه تعطر ص شل ضرعرب نا ان نخل

 | دف ةوئيرعكلا د امدح[ م اشم هدهكزملباف نم ناف مذاق كناخزمنخناكو ١
 | اتلتمة يسكت اقام هند'نال قبب ماصج ناكو مل هجر توه كف

 | لذي ئسا]ّياَف اذا هسقدؤ مرتب مرح يزن اذنك رساك اه كضللاكبنفشسالا |
 اوهافزي لات هند[ لع مهرحا نوكب ناو جاضالاَو طخ !اوصزو ايؤمالا اماؤ .ةناا

 | انل ةيضدتلبافنم مرعو اتهلعاساول لاتتحالا نمر واتت ةءاوبالا قم اتمق نق ||
 اتم ذيع داعين هَوْبو اقع هناف ظقن مسالا وو وسلا ل تاز نركز خ

 | هيتلثملا عوقد نا حم هاند ذا توفداخلا هدشنبإ اوت عاهركاذ ةفيبس اها ١

 | دع ادحاو افرح ازارجلا «ييَسببرال نا هجيلشلاف انتي هياادو توف ١
 | عدنا قود هاك ذجاكحلاك نوكتض اهضؤرحاهنفورحن وكب ناو هتلصالا ةائيبتلا

 ماحب ةنئيسا وتس اح توكيم نيس ل لمار قي نا عرفت اح ئمر اغلا ١
 | قعنضم اعز |ئيلا فاك عاف مسا يزيحا توك نا ةمتضي هاذا حا ةانئيسلاك

 | شابا كا هنملنف ماج هدخاز انيذذ ايا له اؤءرباكالا ناقمانعللايف ١
 |مهلام ةنعروا مم انرخرمر دونم زد ينال اطعم اًمدادلتازعاضصالا

 | ءا 1زاتجلا ةبكسف هجِلشلارزخن نام للاخت ههالغا يارا رغاضال ا انكهاكو |

 ١ اوكي نا ءوسلادلا١ وزاحاذا١ ٍضاخو اذ ايل ء سلا ذلياتنماركت اتركذاك
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 3 وايل 62م اضن هند انا تيجم انعنازم غران | ا
 تاي لان ام لوب نالاعت نيل هل ايلاغت هتنارتعنملوسران هل ويعود خادم ا
 الوم لقشر يخاف كش زمر تكي نكت رحت اللص كلهاذ ىلاوحانمانبجن ١

 5 د وا تددا "مافاد 07 ءاأ

 يضرك عوخ غذا جر جراذملا نوم عمم امال ان هزم ضنا اةالاغت هنبوركش ْ
 ْ هاكيرك ذا يع كشتملا هرم تتم ناكنمو «ؤبعو هبت و .ننمتتللايف هيف عت ولازم |
 ْ يل واوتررصع مرّئد هايعن كلذ د عين دافعا هيل افاض/ضددكت هنمهصب اذ |

 ١ خقوار يسيل وذ ندا: قاخلا ةناعارم مدس ءايناثادعم ير مهسنبباع ءانضلو
 ديلَو كتلذلو ايديال اعرعام نال ةسيطناذ ضرالا ةحّورع نوكجذ ظعديي |
 | ةنعمتانصوتاشلا ماسالا لزق اناككقساضلا هم خي اًهييطولا عتب دازياخغ ظ

 َّّ ا انهي اّص ناله انك اَعّت ايخلاذواحوت تضف تصمت سا زم
 ا يزول داي نيللم اهدار تعوهانا كه ضوزف لاو ؟ ةلامتهندال للماك لتصجب ال ذا |
 000 اونو ديدات ثيرحهيالار اننا ايان هاوس رثعكل ز5 كلد ركع رن 1

 | هيما كماكنكي )مم اها ند بدوانا نكي دل انا ديوك حسو هيبعمساؤس
 آد قص نيتعن وذو#هنيب دلي اذوتئظتنملاب ايزكل هانا د كينح د تعض ا
 | م دعولخض ا حمنني يدم ا غشراكالا ست ننزج دديإع# و هروغخ ع هكنو |
 | دباضعاب ا اًماو ةنعئبطللاتنضن 0 :ةلباتلل |
 | يريدك ماه زمول طر ن ملوي هتداهعنرم ولي عفر تع رو ديطقلاك |
 ] لاحم اف ذ اونا هلتخلا نوكك هني ةضاك هدي هنن فانتا هيب
 5 دزمافوطمالا فزهإيلا مؤ نا 5 منسم ةناقصم العدا ذب ءافريشمالانرطلا |

 ْ نسعتسللاخوو قنا هدضن مومن وسياَم تود هب هوضْفنءارساخلا | | هم الكو هني رتعتو ان :رشن تانّصا ميجا همؤل هرمنا ةنانضالع
 !:لدل نط ح هتضد امرنضحل ا دنوإب و ماجل توضإبنم عسل ضلت اضتودم اننلأ
 انهاولل 5 مال اباسزم تعول ةنديطلا كح هيبكادلو اًينيالا يزعاج |
 | نوتام عوج اونا نعتلا ذالكنم نر داك ذ ةَنحاَواَحِعر ترا وذي طارجلا 3 |
 | دوا :انضل اذامتتزلاب ىلا نزغ هزمابإلا يسلم داس نككو اًهرَبعا |
 1 دراما فاو الام

 هرتز اكاًمهزموهلاجتتسال نعد: ملا تالكغنو لازن تالا امك َذَّص
 ْ | تاتو تام ضال وادتل تمل مونيا انمار وبل هكت دال د

 ة'ثداث وانا نانو عاج ران :وءايفرك ةداث د لجو وادغ 1-0-0 هدتيلع

 اشاللالاةةبِطلا هذه كتزع حوحام ا اهفاكيضار : ةزاندءانتلا ف
 ا اسوم هي اّحعلا قاسي ايرنال :ركجط ,تلعملات هساثا كنذو 0 ا

 مهم افضان الج هملدوتلت اسد تمور عاد هو تلغى ادزلاهييصاخللا ||

 رهونزلا

 ا 3 93 دلدب ,رخع تناك ناز ”ناو هيلا هازال ةاييسإع ملخملاغن هما ناش ا يالمات.

 ظ هتبلااتت هدرا: ٠ ىتزنا يلا وجال هل زن جر دنا سيبل ىلا هلع 1 |

 بج تح حم



 | ةللغل تتبقخو تفادانمكا و هب اه دجول ظن خن اكهنع اتعاظنملا نظزمناَوغد

 ١ باكربكا جلع تاك دبب كنا نمِبَع نؤااعلا جرجس فو ءائملع تاعاطلا يكسع
 ١ كوز.ال رت هتفّصلا كلذ نا جعل ان هدارمزوكي نا الا كل ذوو دس جلع
 | كلل ذو نازل ماد ابال الوزن نانا ذاقشللا ءازتان من اكام نا كالذ حاصيو
 ١ اهو مئاق هلل نولخري نيج هثوزحال ٠"ةأشنلا نائبا ابدا ذاثش لوز

 | الاوبرا طف مهرب هاو اكتمازم ةَعْوصرادالا هذهو مءاشم نا ثولماحلا لع
 | لمه امرا ةنالعامز نم رّركتلا كلذ لك اورّنكين لذاك شدل لاصانمينم قهرا
 | اعف د هنعٍتِتجب لام ادع رم كعدررحلا تذنفا اماو ءانوكرا ارؤملخ مج وهاب
 | ةلجم مطاف هلشم هاتف نكح ايبوح هاّملف اعدل تشبك حال كأم هنالد اتنعلل

 | تل نل ورم اكمطتعنب اكو قروضا« ميدبط شدا زل تويزمءاف ن نزاع
 | عرج انلل ذل انيكك اياد مهلاد ضعت هردع ايينرل اف تّورفاللا تواماكما خنحُم

 | ىذلا نجلا كلّدل اعف دونم عزهذغوهيتملالا نطل دور نعي د بطنصد يذلا

 | اطل انمنّيزللا موضحا ملا انجب انعنو *متنلاب خفنالو قرر ارم ابْن |

 | ل وطدج نافل اطوا طَعاوماتو هَسئقبل امال ار قنا ذا وسيلاو بارشل ١و
اك اتطااتهزمو ههخمهص يذلا هزم ات ل اظعاةئارماك ا

 اقختتمإل ن

 ا ةخدَرَو ككل ذو مكعزواجتق اع قال ناكن اذ ٌيداصح ا نممعت نماكّوهاع

 ا "تبل اهضا بت هتزئكاف ٠ تيداحلاهدا

 ظ ا هلو عودرلانهن قتلا تقي امه عم“
 ةنلطوم ديري ةنمإل ا هراع حيجن هز عوا نب نبع و جنم عيب نع عضل اقوزمحلا
 وزع اسماركا يفلح اري امصارمالاو يرش امبلاورانجل او ارسل
 0 تت زلط و تحنمَسَو هتلعمش السل اكاركت هرتبعرفم 5 ثيجنم

 (لعضاد نال إل تءابلا وانهم ةعرخا نال كيرخا ةلعل اكدرخا ذل علال
 | هارب نب مفادها هتهرماكد لان هندإ ضع زماوجر ان ديره لوف اه
 | ككل :عائاو لات هناا ناكل ةر ظن ول ماكين كل ذو هدا لاقت

 1 د اتوا ل هيلا ثلا هنعزم نيتك رز غضا ونعلا
 يع تتفت هاف بضل داب وؤمورلا 3:2 ةماشملاو هًهازخكر صف رومنس
 انو مم ىيرعد ريزمة ذك هلابلا تهل خا اهيل قنوالا ذكررصمف

 | از بامهدي دان جن اضل عضو هنجباز) ايباتنعلا تلفت |
اقرلعا مَنََو ممتع هلا تع اسفرت لوز عمتداال١ ْ

 5 ْ 

 امًسترت
 ااا 03 و9 0 3 2 - 111117 ول ه ه6 2 ا

 د اهتيداوبالدهالك نايل باعت هحلل طر نكات هفلح عجو هَمْكيَعَو
 | فرج هءايدّموت ملاسلا هنييعدوخد_ ماكل لوهالا تقول كلذف |
 | يريزلاو رْواو هدا درعا يي هلوفج هراطكم جا حصدتدا نو دز* توكرشبل ام
 نادال -١2ذ اويلي انوكرمدّروام انصياعلل دودو هنو دزمنوكوشت اف ١
 | قهو ل تحت ةمايمل «داهشل الط تصيم نذولل حمي الخ طارض هاوي و |



 عجراالا نان إسزم اسدنمةيتنلا امون بيجو نرارلا نواح علا ظااتا
 0 تقف ود نميدوا هاملت اًكاَسن يلا اداة ههه انك نين ؤجز ل نص اسم ورفع ٠
 لن هلا وتلا عا عنخخازعفصا >لافد اينرالراز اجلا زعوضارعأ ا
 وو هد انسحف نزذلو تحخاثوع غش مو فان ناد كاسل ضقنمدتا |

 ديحاو رم مصل هندأ 5 >للّقحَو هسه ئ> نافذ اهتىدإل امة ةيصعملكنا

 اسصع هج عدر وم رقت مإلا اوعي امو يباح ملوفو كا دت سامع نانومنالا |
 نتظاكلاد هر لاا حان نزح نيش ترحل رهام تاوزتللا 0

 و هيلع مندا كس هلوقد هنن امساك سانلازعزبضا خلان ظبلا |

 و وف *ونتخلا وهتلعالا مانغا زرعاضانخغإي االذ |
 نحاول اوشه لظخ هدخا و ولا هنئبضعرئفا اق كلؤوسفب انا نيرجتفأ

 فخ دفا الو كا ٌريِؤيكَد 'نيطا يشد اك جدزعدتدا نحن عئلقوطب |
 لصحو + لرعو هدا يري نيد د مايل الث 2 وعلا ةهدائ انزيوسحاو ال اًضازعأ

 ارجبر نظااَمَو كل ةريعدايعمسدا, هاّصحا وّما]تنخا اكديم تعفو هتدذلا
 20 «هلطلاإل اضعت ةعيقول ازم هوا خازم |
 كراورادواوسد ام عك روسنا شوال هتيم كاك كتل ةضمتا ٠ ١

 اني تاكو و* ياتشاانهؤ هيزترم اكدرهزال جاتا ةتريدرارككا ١
 هت كابات االول قدا ةتلاسالا 'جاشمز ضع |

 يطا ٍقاَيِسر كتل امو «ناَجبرد حجات تلذو ءانهُتق ةققلاه يلي ْ

1 

 للا

 اونا ءازرؤا تطمن مقافرانكلاي يلون بيحان ءاططقانيلارجتداوتبل هاهنا |

 ا فذخح نسانلاحاصن“ نال راسخالاف هدكواكذن :انتح يش ناعرازو نمديِلَعأ

 اح 3 والو اريج هطهابررلا نطيبلم هىنملا مولات هتداوم :فاكهاطاه تالتش |
 ْ ةكسرم شم ذاكر خ نونا كلا دن وكنا ١هنيرلا يضعن هتاف ولا + درع
 ْ تايرل الذات جدا مديرعؤ اك اكويادال ةيبغو عوق ولاه تبئعو عتينفيل همصح |

 ظ افرح 0 هىبهاموبملا ها طلارخلانةاصس اياك ت لذ تنَصو همها دحر
 ظ اونا ةفنج ومو لونج نيرا واس خيا تس ير عما ماسالا نب لانيما

 | مدل ترن انا عروضا نجم يرعب خخ نم حيبج تاس يلع
 ا يدهاذب 1 نبانرال خشه انفو ري انا ضارعا هن عود ولا نع هارختر ةئعاتسملا ا

 ْ اناكافنا امنع هنداوصد نيس يشد سايعزب متاامبعؤعد تكلل خاعوتفلا ا

 | نو اه2يتد اذ ننموللا ضار عا مرح ىلا غن هتدا نا ناكر امر[ نم الد امياك |
 ظ كلذعاضاو «ىيقرللا عيدان كلذ نوهد اكن ادعدقو ينس يجيك ل هنا ارفع |

 | نيوعيمييدالاوخاتاو ةنح اال + حابسإل هتتشحيللع اق ابوعق هيمحاصل ةللاخحلا |
 | ايصماواون عهد يناس دلؤف هومعلا برن لعل دال ازد مهدنيت ةعاسملاررعلا | ٠

 اهيلا دادزتإل ءلظنيزععج انمنا همؤنهمو ارعال اوعي اربع هنها داَذاَمَي ١

 ا 3سم را 16 ةدلاوزط انج يدق عقايط و رتفلان نايخربكتامدا تالي

 | الامل ةوزانيو ب دود ا كرجرساحرصم هند موطنل ب ككملا تيشكا |

 تح



 أت هدر ان جشلاو لاو ؟يانرنطلانبرلا رود خشلا و تا خِشلاَو عِلشلا انينيسلاب ابان يعل هانا

 0 ته |! ىن يشنلاو ةطيتعلا نيدلا مبخر *يفؤاحلانبلا جارس خيا عيدابتما

 ا ايدها تاتنإطلا هع انركذ ناعاجم "تسوي كيرا اربيسلا و ةوشونهرإلا

 1 ف نودنتج عاقب ف ١5 نما مق: اهرب يتعطتنو هينئلام وب ءؤسلكنم دزعجب

 ١ امنه نم ا مما مْهماَمَم١ انهو تزيلاو وسلا

 ١ كا ناك املا ىو 0 ءار ههزال عم اجهزه ثال نمنع فص
 2“ اكالعا حيج نيل ماي كسامئيطابلانير دل اباه خيشماو «عظعر نوع

 ْ اهولادتع اده لانغف انضزم نرللاد ايام خيتشلا متل اطيب نهب ن نوشلوقرالا

 | اسمرمدخم# يذلا نا مم "ترن ا اي م

 امام وزعامن : اف تحل نم انكي انوغ تاون 1 جياوماا اوال !نرلاب لامس د

 ْ هنيلعدندأ قا وسر يديداتصلانيلادع يس عيش ايبا تل كو "6 هي !

 | قحموح تورت شاشلاو انيلنا ارت يبدو هددصح#ل ة نم اح وو لت

 ١ اثألاك اور ورش اهلل لومي تفق اق يو ديارنا يدتح ل

 ١ ازد نس حيثما فدص مدائن ءالإك اكل نعريتكت تاخ عج همك كرمك ل خخ

 1 ميج نعزيصلا ووطحأ ركام خرم *نّدمل احا اجرمدسريلعاف نوكذللا

 | تجيد رت نم اعتيسال ”ميم دازتال وه ان اق ريف قهرتبل انركذ اك ةمالا

 هم مارموا هنن اديعقمرحا نلوم ناف لو هنياعهننال !صولَوسَرَّولاَغَن دا

 ْ هلل هند الموكا اناداصناك ةداولو لوس هددت امانتمف حر هيبن

 ٠ وعلا ةزضحق هنا اعاد هلنزسم نوكيا نطتعلا ل اكنملفا

 يملا ندا ةزشحو هان شان تتر منبيغه اك هل وسو ضو

 | . عسر وصح هندا ةرْصَحْر م نمو *ءتييزفو د ناما ملا دل وسر ْْرْضَح

 | ويب اعاذ] ماكل طئيشمن اع اكيلاغدحا ةعاسمييعر راج اك مالكملا ةئدح
 ا قوس دعم يلد الا سنان خب هل ثتلا ري ضحو مخ جياع نب سموا فوم

 ظ "ونفي اكنحت قبوملارس ابعلا وب خم إيخا حمبدرأت ةردكعل ان حسو هنيه الص |

 ْ ىح اًمايو 9 عمزعا هالات 1 برم هيب الب ل

 | هيتهارد اضمن موج نئسانل اكتر صم لو ويِلَعمَحا حك هند'ل وسير نم

 حب اسيل د وسال حلا و

 | مرار اصزمال فاح دهب ئلاخل كعد دنت الاذ لجل ابوه هرحاإلاَّو ايترمل اف هاخا

 هسال وسي مارك ال اد هتناج ان مظختلاو ني نعاني مهنة ولاعالل
 أه « نئلاق ترسسريلاو 6 و هنلعدسإ ص

 1 د 9 عت قت وردا روصد ا :انساو_/ 0.6

 يلا ةنندعؤهادن طه اقابحؤ داو مدعي ؤباشغان ولك :ئفاسم
 ةجاق ذئب ةنيخلاخل د ناك ناؤوكذلا ِةخْينوَر شوب انغازه تنيعاماو *ءللعب

 ْ 00 ينص ا تدم شال لف هتياسلا

 2 : ا ةئمذ ةاربتيبلل كل ذزم ا



 ا 72 عشب ناز د عت 79 9 .دايعابؤملا طم خ ءادمخ ها يوخا قيال 5 ا تش

 | | هويغورخزالا عماج ةوع عاشاوخ سلا هيلع لع ضرالا ماج هس حاملاً ءرإ عل اإ كيش
 ْ ”ة1-غ اق طاّسم دما اذنك كن زدإت را اق تامان فان ١ تانفت :ءاجْز رجا لانو «تنمزتا
 |. ,ةحف) لافت لاعلان ل داع مر نهض ريخ اذ ذاع اثنا ا هذه بَجَس نع نشسصت هن ةتردنكساو
 | ةانيربجلط نانا اما رف تاماذاتّكاف 2سانل الو متاجر التان تلم اال

 ا دداق ةراتج 22 تسلانيلاناعي را 7-52 اتم عوتد انتل وماهو لال اهلل: د

 ا ايها احن انوه يب ءاعن سامح

 ْ . نانا رمي قم وجر. .ادساجالانعدج تضدالا ٠
 ١ . نواز ليطاول هيلع ذات  هلاثناَم تمان اعرتعشتجيل اد ٠
 ْ :/ ناش افعا منعا شنؤل ٠ « ىتارؤم دات خس اَمُو 1
 ْ : اند هيا زال اذ نم تن بنو اعوام :
 ُ 5 تانذإل اول تم 2000 . افرع تنال اع ها

 ا . * تاحوإابجدمةنةوقنف فاكر تاروت لضخلاف .

 | ايكو وحلا (!١ نال ايللاغ هنود دوس حان دمرت اجلا ناكانماو لاتامزتلإا ١
 | عمت لق هحرّمؤ هتدال املا قاطمةرسللو لت نيصت نان هنومرفال ايفا

 | هلي اتخيل غ نانا وحلا مادام هذان هنيبعا رج نوجا دبل

 |اراضناتاٍطاَب جري ماقاذاد لدا لج كونت نداشاف مصب عصر يطت ل ١ 0
 ا تّماكاجرو . وسط كلي خدت هثزم ديحاس عتيف كلشلا دعايات كلذ
 | ”لوزمولا رم مول نحل دومحا زو دوه ةناتص ندب اكل اهيكد فدا رصباشلا
 ْ رم كالا ا[ دامو رس ناد لكددع شا وو ةنقدهمعدالا: نارلا فاشل

ْ 
 تجود .٠ .:قداهلا تر سرق ل هنعمل ١ :عا حم ضيم
١ 

 5 ةلاديز ريو داون هضارم انعو 1

 | فرط ولات وتالل ف نببزن سلا ات تاشنشا نفر صو زوي حكت * عب حاسم
 حمو نولؤمم نو ربضير دا ابازكلاوزتضال كلذ دنوتدصم ياسيد وباج

 اتكون مضجم كندر مسج نان رن نمنكا ذكروا ّْ

 تالذزةن سنه لعد "يرغواح تف تاذناك ةنياشلل هددهانالا فنا نلفت ١

 رمتسال اوما دوجو الولف بسجن دو دحاو رن م«وك كوه تاس اننا
 بيز )الل انهو 11 اا الرو يضلدع يس تال يم هع لوا
 صيناشفملا هتف رصنملا هيو هدانا ع ةجشطا لل داك هلق «ماتفنلا انهاماىا

 | قنكاد اعارم هيلع تيلغ ثييشملاغت هن سدوخش ارم تااوننمال ارب نوال ليعر رنتي امو 0
 ظ نساك مخ طا مثالا غ هنرال نفال او يعز مدح رزع ماننم بلط مرغز هلع 0

 0 هيذ ذونو هدز تيجان فعن ياوو خم حم سو ملازم ءارمج دوجولاف ناظم هناجتتك ْ

 ١ وذل فلل كرمال ناكاذا م نائىرغع هسا ناك هتلزال ! :”دارالارتو تن حرب |
 :يتنورعواَقَن هللا ضعفت شيما ةعوادبف »د هال د َحَو ميقا يقم هدا "دونما 1
 م ياتو رحا ورة هع ءامجدأ ذااذا ينفد دانه زا 2 هندا 0 اوتايلادب ٍ

0 

 دا

4 

 نانزلا

1 

 لخ/



 | الاككرّييِع انلكاتمامّبع ت تت قاف معضرإ ايران ل 2 هسادتعص نمضي دل

 ظ نيلال سر ههرهاف < هددا داينع عيبجتن مو :دالا لدغ هرر م اذه ناك تر » قبامشلا للاخ دج
 ْ 2 عميان ضار ةأمهو 2

 ةىلبطم لإ ذيع تؤتي نال افعال زتماركو يزحا ذل عل يلا تت ههازنم يعوض نعول منع
 | ةئند تلطر اص نرلا نما عتهاعلم شم روش ةرم تءارذفت دالك زن طك خازن دق

 | تكارشضن كجاعز العون ان اهنهاد فات كشن دع نيم تناؤ نفت كلم ءماشملا

 | لككعي نبال نكات محصل انف نسح قطا راك ول تلذفإ كين او زم اننم نك مق داحلا

 | هلفنجو عد هوشنل هند فارم هداعدام ]2 يلاغن هس هننفارم تظعر هلام ئانغلا |
 | تيمور هنع هدداوصر هن نعناندالا داو مدعردا يحنم نأ حا العار هى دذاكون مانو |

 ا ديس لتاثنكدلاعؤرشم كل ذاكن اوادنم بيج دما مك يلعن هئادنع عا

 |كل ذنا عفو هانا انع ثحي ناك“ موضع ناوخ ”كلزدماناكللار ضيدان هتعيب زم اغ |

 || حئلتمركلوت تو ئيلعنر او هادا هنع ٍِيعِإَو نكتض هبانجب متت مسنات

 دجال جي امايكم ة«ةيتيملاالذو رانالف تيضاعاناةلك فم بعوويت

 | دقو 0 تنال ةنهض باي حح كتبا ب

 ْ | ظعاول اهل ذ ممضدمَو ِ هوكحم سفن ةدارقانهدحاو نورحرالا عماحاخاعو ضن نيبثاك |

 |كماتف ءوس فركد يزال تللك ابد طبرجل ا ثهالث تح عويض ءوسبل ركزي هىضح |

 يول تاز لعطجد اًضؤلا هيلا ةةطيارل كيث اقعاول كلذ َنيِبوْوِبَبرِجا ما
 | وصف دساةزإلا كبسؤف رتل نقلا انهالت هنهاهتحر تسوي ٍتبرشدا تلتف |

 | معافا عم ةبالولاو حاضإإب ونصب هبا اركستم امهؤب طظعاولا اره تراحلفو ونا قح ١

 | يديم حاضلاًر دع ١ نالاف م تيكا ويد اعشم كذذ تكاخ هتطاينا ناارشلاب ١

 |هلؤطساع عيجناو هةر لانه اما نيحاضلار ايلوال اينو رمزالا حمال ثم | ١

 أب تنص تاكناو ةْييِلا ناخب اما «ةذحاو ةّيبعرظن نوال محلا انهدسردو |

 ١ تبكف هتناعجشع ”نالعاضا «عحلاصلاو اعلان كك رموز يهل شه رنع | ْ

 أ: كل اخن جلشز يح مكانتك 2 د ايتن مالم تفي هذان لعام «هنرضح3 هدصحل |

 |تركنفد علاسالا ةزباّمْزع هحزج داك ىح هخيونلاز هلاف هِتيِظْماِعمَي تيكن |
 ظ د ديما تنم واذا هتاف باول نم نمورعلل عظنف اياوللا در مدعنا تباؤانا |

 | مكنات لغة ملاظل تانادطاو مهسقم لوميو هيلع عيص :ركرب ل وططولَو هته | ْ

 | ء اهاعزو اًبِحتكاف كنمال احتل لاهناو كاسكو سائلا هيمي اذ |
 |ملَو هّيِلَعَو ويلي عررضلا' مادل هلياف ا تكوناونو تاذ دهب و طاصو دس ان كلذ 0

 نا لاخل ا وهاد نقد ا هنادججوشد هنلعؤن اح كدب هنوك اديا طاب | ْ

 ارد انكلا هنعيرجا ت تباث نإ ناتح ا ستو هتيلعمذداليّص هرما همك املي | ْ

 ١ تاك؟با حزن نما قوخو نجلا ةركنملا م و: دع هندا 0 ظ

 عاجإلا اي كل: هلم ترا لج حلَسَو هتيلعمدا ص ةداكىشنلل تشضال ايف

 93 [تاقففلسو هرم ىسةتلحوع تاس ام اي كارنةخيرختتتم تق ْ
 دع ياام كمت ع جو



 ةحضاط 7 2 ا دوو د ةاكاسلاوا دوو دما نسل لقا لقتل علم دف نق م

 ”::تاملاأ هلدأ 17 5 ا 0 ناكد ثلا نازملا ةئلختاك | ا

 | 0 دسم هو هنيلع هدا طك ص هزم مشيا انتعاو ا

 | :للطمزم هكيلع كيرتن اكل دف همر غالكز* هردصقاطنار هل وزعدتلا مج ءانفنكا 1

 ا مآ ماركس هلونُو 0 همجيتوصدخلجا 2

 باف انين ”ماكو عا
 ْ تودام !ىتلاصاطق 0 دتفالا |

 ١ ابا تتكان وقح جئخإِف حنو اة تنبع ماسل انعا تن اكتر اما مدل |
 || اع ميشو هنيلع هنا ص هند اد ىسير اد'لاثع اتوب نالارتهنا هل كف خم 0

 | تتعمسو 7« هت ا ييعرب كف مايادتالا نه زاخو 2 ايرانكل اكان ا

 ادا د١١ ورع كنزع بوحي دحاي حرتص نا كاب ثوعد د هداهم صاوط ا ظعورتبس 5-2

 | 6 هاتحتيزركهمانسزع الك اتنالادامتبلال ئمخالرورش كلذ زمان ١
 اضعن اهضخبل |مضعبلاَو |ئىرشملل ١ امههرموملا بولفل يل اغو نطل ىذا ان دوالعاو |
 | :لوفيدةّكمسو م ”َتلْنَع ناوطاد كزشم ةخف هورعزءونشل احلف اعد ١ ١

 كل ذناف كضصتنشوه انثي لك شاب نائتشإل اس كاورعل حطفا م مام ءاَضْنا

 1 ..تريطاخلا بر ةسدرولات ه نا للا ورنا ل عزمت هربت دا

 175 عدلا تاس كنا انعو :٠
 | تنم احب يجد عن اكابر ةناليإ حاصلا لعن نسانلا جود ذوبالك ناي دوثمش | ا

 | مقود هرازم تل ةر جمل عل دز وض انت د قالَ وع: :ضفانلا مةلكباوه | ا
 | لوا جشلاناكدتنو ريح اناشبجزنوككهاذ يجب يجو داؤل ةذاعو نيحاوساك | ١

 | :يكارلف ةمتازعةل دس قيرصزهتلربجش ار ةرضحللا كاسي مدعل تسيل ذاشملا |

 0 هلاك نا ِنايِبسو هزيرص ةرؤدي درع نان رشنب كيعلَو حمس كلوتلزم
 اًرهازملا هنمرد,يلالخيئزيلعدراملا هن نطاق بئاصلا د انك اَرحْلَو 2

 تامدارل مزينه هتوكك هزل الاهات ةابدنب ناتناال انذاك تلذائوطو خال
 "ترد اهلابرههرحاف * مزانايرلاراداغ

 حسو اوت هما ماضو

 ْ رةنحمايعرعاو منسزتسيؤلا فتات هداج النفنز امارة رش
 تاموللك تيدا: وكل مولد ىسفم اثع حجدافلا م «يرخا هرملا دوجبال هتاوخلتانلل

 | مالكا فلل دوي لاف ثلقفلاب هغدد تكا كاك ههتنتادلت اتلادحوْح ا
 ْ أ تاكل انها هيلا اتصالا همال6 لوني الانف ياراول هلا تلذ حائر ْ
 ظ ديل ارا كلامج وتر تلاكره ملا نا كل ةريظنو تف اتا إطعال طعمولل انظف ١
 ند ةكزائمالا ضد طاقن قزاارما اعموللاف هيو خلاخلا لوني طعاقاالا ١امب |
 ْ ا ماتلابأت ىلا عزمنا ى ند لت اشف هقحف كلذ توات رباشنام حا ْ
 أ + اًيننءاحف املك ديا اعز هل مالكا ةلشن بابل ادعس بالكرز هلا مكر

 | الفداتكهام؟ : جاو رركلا هيطعل خد ةهتع هي انرل !ةيباٌكعل انلاخنز هنتبوش
 ع 66 ,

ْ 

 2 تو و ا 2 مل

 2 م م كمر 2 72

 1349777 قنة
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 78ه رخل 2 12 ل 2 1 دست

 د رن باكر يصد هي ذود هناا جاك اهبلال نتا نادسسانهازم تاكا نتا اذا

 ١ وهوزلارتكلاتل دنمداؤش ابا هل تك هاي يِبَع تل ذرٍجررتنيإل ايعزت انك ذك :لومت تالق |

 ا نياك طعام شي نورا لتضع زيشملاناكد يلاغن هسا تن مزه ؤاهؤنج الو تايحا عدت
 ْ ذة تاحا يع ذاتال اب تاك سدا هحلينإل نا هتضكدالا |

 ا هلت هج ول هيحاص ءوسل ايي رخام خمساذا ا دل هيلع ْ

 ١ | كلذؤ هل تلت 5 كيد رمظ نر رب ككزن انالافتتخ وعَبَو "كل ةدّنصن |

 ْ اتمام ريع اسلوب تضف |

 1 1و اقما طا واي درلاؤم هدتعام 3 هنا هرط اختو هتلعرووملا |

 1 | لاعلر ىقسح هل نان هندانماوجد اما تيمي هدام ظييدلات قوقاضاو جت رعشا ||
 ا نس لاف هدو اماورع ايثا١5ناوخل ان ترعي نا حتما ظوشبؤفو هنا ظ

 | لاشف هدا لون إل اولاَضق هتنادا عرش حرك د١ال ا اعوفرم اتمني و
 | ىو ويح اربلل ت تومماظلا ةنجالا نون يوعا عملا

 | هضلاولتان انكيلا حلات قا نار زحل ان اًضحاَزع عوطلخنال اتقي كيوتحلا |
 | امام باص تف حسو دو هتازع ندا تموت نا كيرا اق اسوا كتللذ بو |
 ا ىلا رخال هلا هِحواهميدزا مهين ره هاو مدت اخ هييجناخد م |

 ا هاوس قا اي 'ييتيتايلا عمات تل ةردائ سو تيطع مندا لت ١

 م وعاوش انااا و هيلع زهد ص هس الوم رلاَتعَق انكمانك كلاقانالقنا | ْ
 |ىصي دهلكتا ار نحن دمارجإل جاك نعي دواس الو شبل قدري اكوضداوو هسا

 أ ناضالاز دلك ف اراك انلا نان مماد اي اينكن هتان هواكعا تنك مالا

 لم هياَرو نسال توكنا تلطنَةَد تاطاسلا تحدد هنويجاوبإلاب ارو نم |

1 

 سس 2722 2222 سس

 ساتلا ات نعاونع تيد د لالا مادا هل مهما قمل اح دعم ضاخ |

 ْ اً يلف د نع ك7 دانيا كرت ؟اباادرتف داع تمتت |

 | دي هور ددسلا عاهتيتن ٠ تصوخل دع د سعب

 «٠ ازكي الاف ام كرنعربن ا ٠ ارذذخعلش اين كيداغا ند

 ١ ناظ كينضر ناك عاطانف . ٠ ارش يصح هللا دقو ,٠

 داييؤم ماب ههنع بل ادا ذهن اذادنع هندايتعت يزيل ةجنلاوبا شه ايريس 3 5
 دما كو ذك كتل اتا فدل لافرضحاذ 86 ةضيصت )017

 ا 927 «كلذائتااماذومب هتنعرتداىكر تكفا كل درع درعا 1

 | تيؤماىلا هنع عطف اتا َدكماتلا' َحمِلَحِفي مدا هته نومالا نفت
 8 22و هدا مها !كفاو نيطاحا ثرهسرلاف |

 ديت نلار اسي تووبضج مل تعانا دداثى سمنت ئكاضلاَو ليسا بص اكرد ١نالودحم | 0

 ايزو غال اسازوكوإ ةيمضو ات ند الكنود اهم ويحول | ْ
 هالوين ماحش كل ذاك هع >اناكو ايدل مهتم ةريسالف كلة دعم حاتم ظ

 دارمي ساحلا عفلت ميماشن نتهلخا ذاو عرس د مرال سو هيلع هههاسص |
 ادعو ماوفاتو هاتفا نونو متّوداَتفْس ساما تافرحةالاكتت خاذا اك | 0 ااا ااا م



 1 حتتالاق هسانيؤاف همنمزلجي نا هند يلا * «نازقال نم هدا ةيبالادحوب البيع اخ ا
 كلذَو للا انف اضاقرنه لا انتفاضا نم , تنرخوا ىلا هيئمالاتسال اوجباتننلا عيب ةفامابا ا

 ِ دف قرط طن وااو ماقال اهب نشحن نه لاوت بهن وزو متع ايانازيمت ال |
 | يبعد ىشن 00000 ئقداَصااناوهال اضج تس ١
 ةزاعان الو اماتنم قانا ”كوهرزع كاطاال ين ىالىلا تن ”اكينسنملا كلذ تددّدد | ْ

 نورين اؤذ سو دنحا قرف هياَححا نام« «ةتتشلا كلن اَهحيَخ ةيالوإتو قاد ا

 تاهلتلق تلد هَخَمضالَفف مهشنار لس ديجنم دداككا [ىاغ امال نوِلْوْسَو هه

 | رثمنر كي هجر تنشأ دكهالاو نس 1 اكتبو نوفا كانك ا
 | ذعالزات ناكءكابانه نا هداك كتل ارح وس نعل عن هنا مازجمل تلق |

 ظ عيا جانعال عاج! ك يلا هتبر اذ سادلازع خييتشا يدرس هموم
 | الغ يق هنداإلا وانو دئاَحضا هت تكعوخ هرّتعزم تححاز كايلارشمإ ا
 ٠ لانداورض معااغاو در يع دي مالا 01005 حا ا

 و ناوحالا اهم دلك ”<كلذونخو هنيزلا انلابل اللغم تاَعدالالّوصَح 1
 | هتضنإع وموت ةلوص نوصل ضيم من لكذاقا اضل داذالاو اجايد !ةياوعتواذا |
 لعبا ناره اره ذل دم هند هلكه تعد لنا الامل ايف همجي 2 0 ا

 عوني مرح رمان هن دج جرو هلو مهن احا نرحل حدو ذاف فاتن ادع ناّوحا |
 ود عماجو كوي بَوْش وك ات3َ هاتي ءةعاس بلطل افاظقشات 002 ا

 | رحيطاوهتمنازالا زج حداجرو داتل لازيرج تلا لمادنعاتو ماخليت |
 | ههداو وَمَن تكل هيلع ادكر اهنا نم تاخ نا هسِنعد رو نما ياكل كلث عاشسا هت امثتلا |
 | كلالل داي ىانلا جلعاإلا هءضفرتيل هنا اعرو *تالف اتينخحل فدا امش وخفت |
 ا نلشلا جودتف» ريضرم ال اَو ناجم كلي هلق مدا توكي ارو هريغال لجل“ |

 | ةيالاب يفوض اعد انو هيلي اكل نعال 0 اشِدْعَلاَضا
 ْ 1 ع 0 هلت بويع تح ْ

2 

1 00 0 0 1 
 0 ةقدانزالوهذاكنلا نالاقو 6 5 0 00 3 2

 | «٠ - زكا ذر ةسرّملاف ه درال ادي

 م تناهردولاقتدنا مشن دعو :
 | حزما1ي يحل َضلاا اا نم قاكنا اهبتيمال ينوه ف ازقا زم الحا ممتن ماينري كك ه تع
 ْ امملحلا نيبو مهوب وانساب فجل نلت ؤطئردف شتا هدم رضاد كلل

 جوانا موب ةويياول ضاضاسم ماتخلي مين م اييرَت نداداكول معاذ ني اّصلاو

 ل[ ةباط ريض م م,2إإلا تتلجاذاو ”َنيلاضلاو كحل مات زعدييجاؤنا
 يمص وكوت فا الو« وتم قل )ذا ابلاغ م عاصحإلا تمر كلَّناو هونسلا |

 رداي هنا حر طر تل نر كج يحله مف ذاك قاطلل دانتجالا تيعداتت اذ 0
 | مهناولو كلة لعاوزز ف اؤخ ا مليفع مدع واتش هيلا تاقوركشنالل | ْ

 نوار



 ا ا ا مفي

 [ ل2 انتزع مدنع ميعج ماوعلاحعتالذ تزدنإل ىتدزإع ١و ءاوزتذ ١امدحل اليت دار قوار ا

 ا .ةوايتلال احا زعتدم دو ىانللان ا نطباالا زينب از ضملا نا تالذ جاما

 ا نو و نداب نيلاَش اجب ملةيلاغلاناكت لذ نساتهانن عدلا وز مدل هيره لذ هزم ْ

 | دود دلووحو ايبا هنتي دا قفل براك ماو شوا كيوب علي علت ظ

 تاكذفو هصئاف كلذ ؤحبو كلا دنعرس اناث نواخ هاو زب تسسو حا ضاتنإؤ |

 | ةشاوعفب نااموخسانلا نيياضاتفملا هج فدنانوداجم نواصل تدل |

 ا الق هيِلَعداَحَد نادوهب ناًبيطنايرؤتلا ناّيِقَس مانمالل عك :وزفو ةييعلا |

 ا | ةدررعسم نارا الس لك ر كذا - تلمه هينِع وكنا قحاتلداذ امي

 ْ ع دل حايلاضلاو |هملاباطصا يب حرر ١

 نم هاَرينهرحنرر نا قبرطلاو يش املاعلكل جيذيف * زيك تعم ملك
 قير علت ناتلذؤىرود هلاندلغ د صا ال انادَو اوعي ودا رق دَحاَعد ضر |

 ْ توجنا طَضاغاو هللا ريال نوكيا صال همانقمواهد ةناوا هستفنل اهضهاما | ا

 ْ | نرطتملقرجال حشا ةدازفا نم حتباحصال لونيبار جت يد تن تيارات ههلاحت |
 | قداؤيلانطتلذقدتس دهان ةنكزم) نزح لماع زكي رف ْ

 | مهاحتاض ناكد هرم يتناك هزمظ ةهلاف ينيج اذا نكييال

 | زينها تال ذيل اهدّننتعاو تيارت ختتس اف ركتس بدا رتل الاف جنا 1
 | تنحل امه تلذكم اننال لؤيبالو حزب ميسو ةنيلع طعمسا ص تاكد
 دع وكل درهما الجور شع قال نذ١ ن رمي دبس ع نا ةافوأ

 ادماطعبجع تس تل خاض ١ ني نولوفي دلو لك ةغامجتنر امم هرصم ها

 | ؛تّوس اف ذاص كن ميك رطل كلك وزيرا لد فخ رت وتنالاةلجتةناكت |
 | الارصمف تيل اوفرطف ملكأو هود انما ترج يلج اقىلاعتوتسا وريم |

 0 يا 3 هج هاج انما عجاف هدا هع قضال حععر يبس ١

 | هتوعر ياض زف ليغاتملا واكس ِِيل صاف نمددك نياك حض |
 ناوحلا ناك بازت ال نحن تاقوال ضع هت هلوذو «ةجاتم دهام مل
 ٠٠ تسطاصلا برةشدجلاك ١ 4 تإبام تلذ ندخل! اب اتكاباف فاضت هتك 2

 ع و اغن كار ارجو ١ رح ه ْ

 مم سف هلار نيا ضل اوال ف كلج ءرظك |
 ٠ | صعب هلم حب ام اا حتا نوت ةجيؤر مدعو م«ابغد نيف ص ةلخال 'طسراخبالا ْ

 ا ايهطعازإ وم ناكتبا ستنال اوَمِص دوردلو ءايال اءنيغسللو نيحاص اي يول ْ

 اايرو ناكأل انمدخل همر ضل هناذ تكلف دام تالي تح دو حلف هنمرشحا

 ١ 0 يرو طحتمطو حاشي نوب سالو اا ادات هادو نكي '

 | اف كمل غراكالا قايسو ملجر د تتفتدعنالا اهرصع مم اعرو جول ظ

 .هنيعا تتش

 هع حج د وح

 2 95 هدة ادي ناك هديا 00 5 |



 لش كبادخاز لو ناضل اه 59 . ةتضِو د ترخذد : تالااذهو هتالزبخنالدإ ذل اتناك |

 داالعتالط ةبدالاددعرل» عيال ماقرتاؤاكانهاكردا يلا عا شماس دن
 | تهز ضف او مف انمي مامارك يا عسسل ا
 | نو سرا مضارب إيدي ةندربلادءانرتج درس وخص ها د ”ثبللاءامالاك | ٍ

 | دام هوعد ءويركُيلاَو «تنيرللو بتريم *عاشللاو هى قل ةيزماناد اَتلاَد أ

 || لشمن ان تلل ةؤ هل هرللظلا هذعا.تعملا جان اكو هتلل :لعتقاو ضواملامنا

 | وتسود افثعالاو هر ايانح الدلا اولا لغم طم نذل امماوه |

 رحل لا مايششاو يعل يطال اينو وست هكا زلال نعال هدخال ]ف
 اادحلا اوعرو نارعسغل جليا لوعي هدا هجر صاروا اعيد يبس كتتعمته دردل ا

 اريبالا كل زرضجينا اه م اطّورشسالاا هدا مل اني انضلاو (لعلاو اًرماملا نم
 . ٌوركذِيَو هباوثولب نارا وا كيحاص ةغامجض اقوال "ةكاًص نري ماتم ا ْ

 ةلانلملا ءايشا دع ةرخافملا سانا اعد الا نااهتتتمو ءوسملاب |

 2 00 وشر واج
 انكا خب اهارتكو هةكمسو !ئرال الشم مدجوا ملاكا مطعما دلك شقد ةنتحلا| ظ
 يأ ذلك سؤ هاير هواعاما هتارتعل داوماننه تالوتو لول ايم اص ةْيينعو

 . 2 هءاورخل لص ملاعل' كلذ تولهبال نأ امهم هتك دلع لادلا ْ

 ا
 ١

١ 

 > هو .٠

3 
 ] - ا ةوفغو ىلا تل مت قضر وا ةجيرشلاو مالكشيلالودتمناك ار خان
 هزركتا ةوعمادل لجل نفع از ةيقتمواب توييتوسا

 3 ةذبافيافداوللاهللذ نلت غب املا هلل, قيال هشبل لوط ما اطير يصف اًكيريصن
 نسخ ةعاوؤ اهتسالَرو وصلي ا هنو عرطلا عازل نطلع تلنجينا جيسي 0

 ظ | اقل يبل ناو درس تأ مالا مصرع: ون مبيع ملا نظل جيلي ل ناف
 ددولاساض عدبإل نا اه ثم اه هو نسا كلل ذب نكب مرجعا ني اج هلع ووا ١

 ْ اعد دا ةاخا نا هلع تيلغن افرضَخ هناه قنا رحال !هامكدا ذا هنا ملعبرمالا | 1

 0 تولال ةقمانلا غقوني هش ئ.البل هوعبت نامل خيتب لاو هيجل: هتنملديملا |

 رتل دنع وامل سان نعي نر كلل ةنيكربش نكح هشئعنال هنو ١
 ماعههتةدشدأتت هو هيل ءدهحاابلا ايزم ةافحلال اقدقو هل ةضدنع قوه

 | وو طورشللا هررهالا احا وعزت ناؤخا ايكلابان ةلياشغلاقترطوم تالذ بتل دحلان ١
 ١ انخااوعزت ناحل اباد فد نرإإ ]كف اغا تنعم ههنفل انك رزةم وها ١

 ١ 0اس طع ةَنياإَؤروضحملا نشل ؤ وسط نزلا نييحلاشلاو اعلان ١
 ١ كلد ةرلعى كبف هلاالا الع ماطيال هتّمخلاعا هل و' نوما ل سمهنخلا ناك ايعزن ا

 ظ كراك تع اةيبدارتلالل 3 هز اهني وبال زينل نزرع عا ارملغان اف ١

 | كامل تشان تف نسل يحط زمنا اتبا كييعتنجال م جالا ةنوفدتلكلا |
 0 ازهللا اجيضارتتمب لا نكامال انماهؤعو دالاولاروضحزع تقذف انمو اشد |

 امائزرلا ذا "لش اشت خوزننوا ناشختة فزنا اًكءاضءا املاعاوغيدؤب تركت |
 هن هيام يلا ابرج تللذ تالعا ذا اهجوز تيببلا هجفرلانأ هراف انشنلل هرونصح |

9 



 ْ ط هك 2 0 ْ

 ٠ 01 ويزمتلكف خا الفم اراوم تياَاَعُم كللتمم'اهنان |

 ٠ 2 هد ىري دنت وسلب توراصجل مايبف هياوصا تسل هنع هندائصر ْ

 | اتهانماعو ”رعمنم اكد شنو د هنيلعيدا ظصهند' ل وسر دع خلاصو ناؤذ طارق نيباَم |
 ْ] * مموتسزعو مئعضاو يضر لحوْزعمند١ال اروضحلاو هنوعارب رخال اًمهامد هاا ْ

 1ْ , ديم اعمل ذاغت هناوعلا امو ماع ابردس رواد ا

 ١ نا اما نيل احن مول ال هابيل هذان هتِلعلّدتا ذا هلججل يرن انو 1 عيدحخوعد ْ

 | ناننم نكشه وزر تعب نوكنااضاو شلش ةنوعدد نع ئه رك ئمي هن ا ْ
 | © ”هزبز هنلعاقلاف بضل! الءلاهرلاو قعد هنحاشم)لع يجاولاف هند |
 ْ رز ته لاجل لَوْيَب هّندادعدصاو ااعورهم تنزف و ءهيِضَّوماَسَِع ْ

 | رفض داو ةت انسحب دباب اه عينا هالطننالف تاتش ةنكذ د ةنانكلي د ةناكج |
 | ىضاتقلا تا هما يضاف نول كش هيي حلا/متناكسا تعش اكان مواصوربادل |

 هتف م ؟توسا تناول كلان :هامول تلف هيِدع نزحت ناخ ايا ةسدلانج

 | ىرتاطبر و لح :يباَمُه هنمرّركلا تنكتدتم هنم عاش قيد دو دارارط  لانفن ١
 اى نص نجد حو وي ناك ةدادتنيملا مس اشلإيهإ نع ات خل اقوم هنتفج هول ويح اذ ا

 ْ ماهطل يطا مطورتا١ فرندز رخو هامل اييطاب لكم اسانلاّتحلا ْ

 ْ نضرعد راصد ”تلدوهحض اب ناك نئوداسبل عرف «بارشسا ل ىو ْ

 ْ ىفدؤمد فر ريم مج ودم ضو نع دا اكس انو :نكراكي ا

 ا ىداّييد هرّصد ذاك نمإل ا هيي ثسي كم انغلل اهو >ورعسا زمنيا اك ْ

 ْ | تقليص ديب قال زم تالذ دوس ن هسارمدل عذد تبلت ناىارلا ا

 ْ نال خالل عنها هويييذالا انم مدي طعم انما ءاشسئ لكم قانا |
 ْ قيضاك ا ماننم حضاره ماتو دناتنالا ناجل! كيدعفنجال# |

 0 ناار تاتندال ك كلطُي ناك جارقا ما اك. ضصخبمو تح نم لل دالاذ هتعهدافصد

 ٠ اكو عامل انعاانقمرإإ كالا نمد يصب هكللذناف هنت زوكنا ١

 | مامال اكو ثراصفر لح اموب ام عم هزم تِعيُو هنعهنداىتمد ايياع مامال عم عرب |

 ينال فنا منو دو كتهفامننوف انا مانمال اهل لاقت تالذنم غيفاطف لع ظ
 ١ توزؤوبسانلا مَمْضاَذاّم مساقلانبإل لاف حلا مايا تالاّم مامال اااه ١
 | ةتللمامال الاتقف هلاك نين التاجي نمر رجالا اكد كيج نمل اف |
 ل ابابلكهتسلالا مباتنتنم مهاب ةوعت كو ضيم و بحط تالدكسسا تالا |
 5 صيبا لإ تّوونيد »يعمل
 0 يعفو تالق هيناؤه اهو. ْ

 0 د دات اظلم ادالجزعمما ند روض رخل ةنماطإلاقزدايم ظ
 هج ةماذا مدع ةجاز همام "كلذ زمالو حمري إل لاقت هنداواريز نقلا تحت |
 ْ نم انفع ةامذ هدد وصئاو ترن ىطحخ زمال ا هش ١ تقيالما غال انهو حتتهادُع ا

 دس «هيبعاللالا عوتد نت اؤشبد دنللذهتع كنز فالعمل



 ةنيراجر دلع تنبت لكما باي هنرلكو تلك لادا حشا تارهمزبت اميل عد ا

 كلاط للك ١ ارو مسف هلت ذللا هت امنمهتمت كمتلاتيطلا ال اتنعيطعسم ْ

 | ى نلا ترإء] ضل كل لافد تان اذكر اجت ذات بط تطمح راجل ناالارانيدن |
 | دصا ل علٌزت اذا بدال انمنا نتملا هاك ةضمْنْمَتَو نا داقرل ابد اند الك قلاّصأ
 هنم يؤم ايلار داب اذ تلذ بينيإر نائإجو زعمت !:هه ييسر نا 3

 | رصاطلا كاتس وا هنعم جددا اع هتناب ناكتتسا هل لاقت ماض ار انسخ هار ناؤأ
 | اتت لاد طجوزعشا لع تر تمتلا هي ئختف تاكنا هنيلعأ
 تللذةاتبسؤنذبالا (ًلظ املا ظلا تلد. نان ريش كنعونبسو ميري تكا |

 ْ ةجشيتمراطا جفال ناو حلها اهلاعالعا خول ْ
 2كانا 0 اسس تروافالا اننا ظلغلانم |

 هاير اتناول اف اتيدا ءوسو ايؤيزبالا اتويتعاش مي ثمنا تدخل ا

 :تتزفئبال نك دخت لا ناف نعمات شكزازيزي كلكم هلظدلاكم

 اوبل م هءاف هتيانزلا فااخ تايلكتنلا ةَنّدشاالرارللا داع
 أ ةياشنإلا اكل هيلع هامان بلت نادارازف 5-0

 | ليز نوكبحاذ ةلعص اعلا كزنب كلذو ه هؤسايدلا الب هنمل خرب ف
 2 انا 2001 الاتقعزماو اقدام هندا دركي عينت + ا أ

 ٍ هال او هزم احلا تال نهتم ز نيل ماريللاد لينا نتتنملا اكاضم

 اي نإ اننا "ةظعا جنم ل زازا يعيب هس تعز همل كي ازا نملزت

 اهنا 8 تتاكناف اَهرطصر ةنؤطحلاربكملال شبت هلجانم بفوعو هيك خذ

 انى نادرو هرعص تح نو درك خص تدزال اذ ةريِيص تن اكن او مظعش لاف 0
 أر كاؤ د ابو رجعص تؤ عر ريما هنا ا ا

 ْ ا ب ب هاهم منن اين انركذ دقو منا

 | بضع ازمه اماعز ارحل بل اك تاتو يل اغنام ةنعتتسالا: رع

 اانبالاالا ةذعاشملا هنهزع حامد "كلذ دّييجل ازطجت عا موا ىلا غنؤحلا |

 ظ والا اخذو اهيزإالا ةيصعل لانخفحلاز انهباقعازع مميبصي سيف هند لكم 0

 || د اتاعتسالا مد ضف ازتكا اذاف راض سا الا ال اا سر تتضعا نط جبد |
 ادفو هي مل تق ذ هل ضداحل ايملال ل يشتعل غطى دل ادم ىلا ظ
 ٠ رع وزي عويس انرسو الها نم ريكا هي افلا هننهتتلع أ

 ا ١ لا قيل هزخا طخاقل اهموليل د انختنالا هدد

 0 الويس هرج لسوق نة ذاسسإلا لد مكر انمسا |

 0 كللذل3 :ئسالو اال ادظال فوسيح مهدحا لونيم بواعل اًملعل ا ياحلا

 .اهرتع ةدوعتن دش لح وزعمس له ةممصلا 1 هيويخلاط |
 |١١ درعا لمه ل مهارتجن اك امرأ مريع اهرطسننيبلولا مهلذ 35 ولعل |
 ّ اق مذاق 0 2 واي هلأ مالا

 ب ب ب ب

١ 



 ا بهل عاش الن ارارمب اضل مهرج قربي اشرد ه هيب مظنا 0 وو
 ا 0 تا ئاك»انملاف تباز هدرعذلبيلو ةنانجع هرم تعقد
 1 | تلضا تدكفتمي 0 عديت نب يلوي لابتي تمويل ْ

 ١ ولان كلذنا تلعو تطمن هديب هس اييخلا تيكوشفم ثاقؤ |||
 ْ | ةعريعموصنم بيداذلاب نازيللنا تلعُت كل ذي تحف بوك باغ شا انامالا

 ا | هش حدي مدراجنت ميلا دودج ةيزنرج# مدي اكول: ع ةفعشو نإ :
 ا انبدن ها ىل ةرعل اع ؤملا تاكنم تاليعب برن مرش اوه انيد هنع عفوا

 ْ هلمرباكو كل ذود اًببدلل ةبككد و هزار بد هدّسحي همي لغد «ةنانحجغ |
 أ نيحوامت هسالنهال امنه لؤتنت نايخا إب كابا كلذ نمد مام اًيِشىلاغن هسا |
 ظ ل 0 امنرلارومانم ”ماظلا هب ٍنِجحْراسمات
 أيا ايردهددحلاد 2 تاع زك اف مطيعتاد نازم تلده ناكناف |

 | ويس نط نارٍيف وارد: مذاكااه) عاب يعمد خداذارلا لإ فانا معاد
 | ناديبع ياو لّيهشقب تقدر ةنلا ةمانق' مدع ا هندا حب حم ب بذا
 ا | هدهؤمّئاشفإ نودي ملك يذلا انه هشلزز زمن دراع]ْدِْب نايلاغتهنداملا خف
 ا ؟انالن امو اخت افادناد لصانح ال يتعد ا داو تن هر رملا توكم نما
 | اعتمسا مةدقم“ اوم نكت رخال اكو لافت" ميغا اياكن كلو
 ا لولا تل ذناك ناو انتو ايا اكو نم ئعاننم هنودمادمعاَم هنها ايون اولا ثذلاا
 ْ 2-5 مصضلاف بيغ الا انهو ل ظإئ بربر ا قحهمهكل هنغفانفحا

 : مزج لوفد تنيب اير د ٠ هرانخان بعت ويجرريلا د وضم 55
 ٠ ءاحلالتننا كإبا كاب ٠١ مللاق اذؤنكم مل اي هانفلا .

 و د ريال اةهلكد تيذؤجو مينغ اهيتصخن رزة ناليدز امها تال انميال ات" اعرّدا
 1 نمل ابا. هني ع هند جدلا ةماقا مدع ةلر هنيهذال نيف ادن لنرعأ
 0 ءا كابات كلذ |

 ا

 هت ددزد ا 07 بااوتلاقوما وم دما ظ
 | ىلع, للذا الت اث فادضنالا نجت دس ا لم انوه لهئاق غلا زك

 ا يعل انولو هاتلل ذريتم اسم اما تما هزرع هير ربل ' تلاد ةشلا |
 ا 2 اديسانلل نك ع 5 درتكرللاىا هاش اميل اكتاطلسل ادنج م ىدن وهى قاع

 | رصع هان ابل! طع زولل هتداحو معدل لل اكتر 1 ا ١ ظلال هزنلل اروما
 تما ضجيج اكلك «ندسلل دل هرتسلاراثيليعنلو نوتس ةانس 0

 ا 500 دارا 2 3 هوس ل ةزعملدا هتلاجوع ْ
 دال لارحانعويلانخ هد نواف فهاد ةلمحل تح سمتص انااا انهو واوا



 ١ داننعال اردهنازف از دعا كا هنكعركول ا وارسال عادا ذا امر نم زي دابت رشا داق ةرضالا |
 كلذاةننتتا انام اليللاَعَش مها عم هدد ادنمل اع هارتول ةوطنت همر تبالو تحلو | أ |

| 
 اهناوم دفىلاخ ةاشملا ةخضتلا تما اول هارت قىلا ارجانال اكل دَبَداَدْز دال هئازقا م ا

 | أ ناقكلةكساخان انالانجال اهالي ناك اي اهب ةواخذ هتيلع ولاضتمو دونسدحلا كلذ ْ

 | ةئسانلا دانفتغا زنك نا_قاع|برلا نعياوش هذال“ نل اتصال ابدل دوت كلذ نكت
 دعتنم فدا يل انوي لاَتقنَو و نيرا نم هل اجرسار هيصغس اير لاتضااواملاىلا ا |

 | انظف ؤ ماطاخن كل مملغقنك تيرعرساهلا ل انهايذئلاضل اعالاعارج ا تيفوساا
  0فول عم : ةرضصح ل ط نم هن يدان هلكمن الفد “كلذ وعرق كيجياَوَع 11 |2
 ْ هظعادت 3 نك ةاعلخ ها هنلا غلشز ملك تور نها هتنالما ناش هنالك كوني |

 | هرزما لوي ها دعو ؤ كارصب اكدت "لاقت هلورع سا: هرصحرع دو : طم هدو

 | طعاضقرزناالؤ لد نكو ايحوماوبلط نك اًيترااوضاة نس اتلارياتيطرا ناَحِيلاَعن |
| 

هناك يد ةسرسرل كل درتع ةئنلا لاوزالا هدطرتإل ةنال ىردساةخوضر
 2ع 

  0دتعالو هقارتعال هع وع هوم ك يلع يا ديال هنادس احلا: | ْ

  2 0ىلاؤ كصضقتب كسمزيرثيَص انا ادب ماكي هدح ١  9تيس اتلادل لاقاذات ئد |

 عمدوو . وعد ى حك يِلَع زور دن الك هلك 77 مقحف كذم خفوؤتححاف ن نيو كني ا

 هذهب هتنبإنمظكر ح إؤرخيطت نازيم تو لاقي عيالك علو اينر وردا ا

 | تل وا اتافاغاو لام اكهلناكلل د د يعبأ ةلاح'

 :نيز زعلك دعوا هل هتان« تان كارق خودر حل دا زيوت اج
 اتيتنالا الا اتلل ذزع حرحاّمتو هياشلا هس دّهاجولو هتمهتللا) كم عل ا

 ْ وياكل ذهتم)طع هدي ن نمد كدولاغت هتان ىتسعا اذا نكك جراتملاو ةلاتلا ملي |
 ماعلينا خا ابر مسوق * نيالا نجار ع 5

 قم الا جروب فاق طوصيل اهلا لكزس .ان معد |

 ْ .اهداجاتؤكاو ,باقلالا تارا ّصلا م ائركم اع دتملاهسابناعتالا انتا |
 ْ ظ اعنا توسل جود نال ان هت نال دين ليوان اك اهم
 ١ كلن وا اثنا مدكلا لويد اهسدل انانضعت اش منكر عنتر

 تو يدلل حارتساب نر رونا نهار ”ايدل 520008 علا

 | ظ خييصملاو يلا ناعامغانلا ناك كو منتج غزه ةنغنؤك هنادتنارعف كت نوكي
 ١ اهيزكت نافعإبدل امزالال ومس نامتعإَب يمزج 4 عويخل جادو تالت ناونع ْ
 ٠ دهرا ا انمادةامتعشإيسر هييككاو تطل انعلذاغ *

 ْ هنسقلر هرصتملا «نراازو ايوا نيرا شتا الل ةةنن اعنال انانرفازف و ةشرتج
 ١ كال ذيتووهناتلالاو انك ةاذكمي ؟ مدس ولا

 | حالو اييلوالا تاماننمر اسس نم بييَح د نضل كما َنيِفَراَماإْوعَعِرَت 2
 ورام دقو ع اينما ةقر .نئربو تعوم لازم ةفذراسررْؤ عسانا نيون ذ ههيحا

 درب م عيد انادا كه جوشنملانا 00 كمان



 | +7 لالذ نيماكلا انلساد ةيس اني ذب كاز 07 ” وهند !ةيبضلا بيثيب يتشالا ا

 عشانا هيلي نوهت هاك تمد والا تيل مز مج كنق دلالات ا

 اًصالول املا ةليلع وذاك مظل د ميشا 5 هدايا ظن يداننن أي دالانمزان ناعنالا

 يكس ال وسو تما علاسالا غفرت كلوا نايل اَغَن هسادهَحتطر تلال كايا ف ذقزأ

 رت ناغت ائلاركدر ههدسخيإ هدخو ذق اكل نقبتتحي نر تل اركبيإلا لحي هنلعتسا |

 يدينا عوهفور اتملإبرعد ةفيرتل ابكي ايا نقل بتل لش هنعمل صاساوسرززا 3 ١

 ولو نيحاّتلِل ىَدرمعَحو هلدادساب 'ةرزجو هلا تيس دير وانرلاخو نيرونلا ا

 تركع كما حم ابناَد 2 م اك تدذ مي تلظتراتغدالإب 6 '

 ندر ءاكيحلا ذل: هن وف اسي تار عز اًعملا يرؤملا تاسيس نملَو هارتشماللان زن عْساَوأ

 عرس ناقل ناكر ثيردلا رص انج اشنملا مانمال ايل ناكو «داهز اسورعبت رسوب ظ

 5 معايا َو احس ل - نزنا بيمالا تالا ١

 8 ' 4 دعوي نالاقت هيدا فا ضو

 كان هنا هالثيافدحا غار دز اه اما داك نال نضل 2 هرشعزوىلف ةرفن مَع

 د قولح 4 خنت نضال نه جاهد اتيطال ادنع هنبال اءزورمال سو عاش است |
 0 امنت شاف تاما هب ىنيجور انا دعم مم *مانا خالات دي اطل كاركسلا

 انقذ اهمودهلاةنزخمد "كلاب ةنيكلاب صحاضص وو ةناوارمو اسمعي نان ضمااره | |

 محك تاحعال حاّمجلا اتضح ةرخاؤ هل هطني رب فام هيعان جنودا ضمانا

 ١ اس م

 عءاالعررئيإل قلك! هنا 2 ىن نمرتلس ناو هزم ذا كوت عا

 ظ هاتانم اي دتانلا وماتت نود بات اراختةلبازحا سور ضكرمالا ظ
 | ةاكمسا هَعَص نر ضفاعشلاخ اعرض عل مازم متئل انقطع هنا نموا مانغما
 ْ اعراسنا انرمانق ويد اقدلا لاَ هطيؤتوا هجك ب جاسوا تنخر ذا
 | ةلارامان الايض اصملايانهرم تشاد ده تاذت ئه نعت مر جارد انرايختم
 هه. ه "هم ا 1و اسداط اق هياكا توون ةيييبورتعتللذ سو روت

 ١ دّحل وس لل ونقب هتلع هداك صا زا جععر جس ناكر «ةنييضعم)كلنع بون وسلا

 ا هول ضبع + دج ١ نحت كل ذل فيو صف وش 2 ابلغ '

 8 ايي ذاال مولا نءوملا ةارمنم هدانا هلراَكخاناَو :تلعرزعاماو ل خقاما
 ُ اتييرشورلالا كد زد نعت دجي ناهلزّوخال نكارهاظرمال اذ ةرصعم عا

 | وضل هدإإلا عادلك ةل اما حلل هانا ا ْ
 ا منسم نمت انين ةظعوملاب ع مو مقداد مههصيامر إلي 0

 ْ :ةيسخا فل ترهندرمحلاف ” 000 مهيردزبو

 ا ل هات ا مهاو أ

 ا ياض انا وا ري اهيدعكايذلا ملاح زدت |
 1 م اهَنداَو هىسو زرفب هبعد تؤيد



 ظ لع فلاختونلا ريصغكاممو
 | ني ندخل اسيل عت هسا ا نرجو نيازتل بوو هنمصا خر غلا (لعو عارم تشرفت اذايفإ
 1 نم كااساف هلع تمار خت ركب هناناجعيف م قيس ناكنا مهل الوفا الخال اب هثيلع ١

 اميعاضراز نوكتكرذإتْنادَوَو هال هعربعتموا يم هلع امم جيم د يلق نهي نا١ كالتفم

 منجل اويل همنا ١ بدي كل اّسافوحلا مدت تدعو قس ناكذافلّرفاغ َِء ناتلؤملا ا

 ا حمل هْمِلْغْيب هلع نمت نا براهشلا اًساف 2, ةهحدملو ةجقراتف تالسو عاب زا ا

 | ئيتلكتتع توؤل اك ذهن هانت ناكل هان تازيو قس تارذ نكي مل نآف هيلي ١
 ارصم نامل اَعَت هتااكرعاؤلاوهد ل غليان تتييلولا قاتلة ا

 قا هن تاكذاغاو «تاعافهل دل ل يللا! اهو «جاشنال له اص اعمنم باكا ا
 م «#تزيلاحا كر دددر اق # نيس جيجل لاب ١

 0 + دع جدللاعن هسا .بتعلاامو .ا

 لع طعيباؤإ ضح ع هدعاساف هلعاململابا تعال هئيار د املك بل العز عا

 ىلع قطر وفوادال ةلك«لاا'كلذل كيذا واكو ؟وجازل هقابتتوا جانا ١

 ياوخا وخان رخو يسون ا ىفاىغ جملا ساما انا نال ةنهزؤ مزن و الا

 "لكبر كمبو ”ةقااخ اذ خفت مهدخاناف كل ذرعمم تشو احكارشتنا ذل

 تحاَصم هنم هيب هلع فشاا اناق هته طلب تنك كل ذان [ةة لب اذا ىاهلجنك |
 | نءنيتمولبابإ ذا هنوكو 0 هداييص مدا ل وسر مانغ عرشمتبل ثراث در قمل انه ١

 ءهللجلولا ءكؤجلاعلا كي 3 هاا طغن نيه امص تامهيا سرع هناك انهو“ ظ

 هتيعذرلا تاّيهللو : تاروماملا ٍفيرطن هج جن ملاذا هناف اتلكم مادام الدادجولكنح١

 ٌْ راض خناسال ار مدنا نم هل يال هداج د يرخا نط نمهلجباعياتنجإلا و لاشتنالاب ١

 اتتئدالاو مدهلاو نول! يركع اعلَعقل' كلذ ميغ هلعالولف ةبصعللُو تقال ا
 ديرك ه حالا زمزم هلع اتهإ ع دزف غابت بويا عج ينإلاَوه مزج ايهلعق

 هييصعَم هيرصال هداننظعات »نتن مدغ كت فول انا تال 3 نموتحاو هيرصعللا دعو ٠

 "لهل! يف هعقت م اثهنعال الل دو هيّيصعم هّيصحلل نانا ام هطعالول دادهإلك ا

 روح العموم واكو ويلا انا اريج هيجربزم ل سملاو جاتا ابدا يقم هال
 يو تاروماح نم غب .لاجال نهال هاج ماعلا يسن ساشل لس للاغو هدل هشنز نم لف" ا

 . ادْيا هلجتلاماغ هنوعنل الاف تانك تن اتنيملي : عقوزماضاو"ت او-تاتهت !نموتنو خفي ظ

 يزن لعرض حو ااكاو انا ارءبضا نورك انما ةلجر لابد متعنا مرضا
 لجل كتف بان غةيصع فو نمانا ةئياؤرتعنم تاخرت لن امتمتيلب مو ١

 لتغش «ءاترؤام تلعاذا اقنع مل نوس انلا نمو اظةحنم سات ان هتئفالظ يح ١

 اشثل 00 ملا كر ما *تتفند ضل حلالا )ا

 لت يطا سو وح مدرجات



 ظ ارث اج اينوذل سي اك هودتعإل هرلا >لكب توذ توسان بلاغ هل هتئبْنس 15 قاكلا انهت لك
 ٠١ نواؤيتو قبالاللزمدلاةنوزكري نم عاتسا اهب ولج تح اهلج يزل ننلا تال نوكي نوبي ١
 " ئنلا ةهلا ةلجن هل ذنامزعياغو اذاتاذ ذك عشقفما نافل ركذ 0 رداع 1

 |ريَصف زامل كلل ذولا يكف عاود هلاقن ني اا مانا نيل تملا عامج اًهابز 2
 ا جاف هاذ 22 ايلاحلل زب ريدر اغلا ةانا نا مادخا ا زر الإ لوتف هذا هر كج ١

 ا خل صج الذان نالاّمل اير دادي كلو «تاىلاللا اوما هش "لاتضو تالدزم انافامصى ذل

 كلذرجج رف حبات ازهذ غون انا رز ةقد يصل ناو هود جودت ملك علمتم
 ١ ود اكد دلك دنت مطب نايدري الكشاف كلذ عر دنيا ن عنب رج يداك دجعتا
 ْ درعا ادتعال اهلاع املتنن نا كِإيات هعال خ١ اًيدعاق ةزؤرض هدتعممانتعرمتتبف هيما ١

 ْ ةتعانش لو رضي هلا انهلف اد سانّم تالؤؤعوتني هتاف :ريمال كل دردع حتشد |

 هنقفازع هيجي ماكل رتعرهاف لاح هلت دلك ”تتا خانم "نم ةغاجل تكل د حف ايكنمانملا

 1 كاد هرخمو هع يإ امالا كل ذل اتت نما ل سيرينا مويعاةع ْ

 مالا -تجعال هناق هِيحيلاحمل نمتالخج هل ةنترنضحالا 0طائانعال |جلاكنم هضاب
 -- هه

 ١ 0 ناظم نادتح ناموا امين : كي لع داش ابرك فرو نعال ضطجو كرا الق
 ٠ 0 تاغاد الو قلالجملا اةهؤ عجباملانا هاشن بلا لاف' كم هوبزتفت ن١
 اماما عال انولظ لا عِش هاناسيللَ امعاارملانَّواكعا [ليحللو انعا 6

 ١ :مؤتؤيل كا دضيف : عاش بف وار عمنا زم "دات نس عه لة ومل نيو
 0 نع ثري هام تمد ياابن
 ١ | ءاوعاو نفذ دينا هماهيإ قدي عج هد وظنوا رهاظر دااذارتسإ يدر طخ
 ١ تخاف جان هزه كاعد بناكمل لوف ناَنَع انضم تال ذراعه جوخ متي
 ينط حاط !تضطلا انكي. حنش نوكي ايعزطودتلا اتلل ذ نم اقوخ حرا وجعل قالا |
 ا د يبس سا 7 نعيا

 لاق بيلا منن وهلذ املا كلا ةالكيفر هما اعدت اع رننملَوَسب هنغضاعنص
 قيال توكرعاوتوعا ذااكراّضم بوقدافو ارثيك اضاخانا ترجئانو تينا كمت |

 ّْ ٠ ناتي روز ابتوم رب هدو وم ضامْف |
 بفااغن هساهمح روتنبلا خم ايا زييشسلا ماكو

 ٠ تاور تلا انه نول ٠ ابيض مهمواكسانل ارش اكزم 2

 ٠ تكاَيغتووصمئمه شك *«كيَوماترارشتالالامانتشسازم

 رسل ا ةنيمال ةنيارغطلا مالك
 )العمى اًمرسانلاو ذاحخ « دي تذتو نفؤدا كودئيرعا ٠

 ٠ .لطحولع ايييدلا ةئلوعبالنم ٠ اًهرحلَوَو اًيِترلالجماغاق

 ٠ 11 12م كوارش نظف ٠ زج ماجاب كنط نشحو .
 ٠ 12!لوهلا نبت لل ةفاسم هديحياو ردن اال انا :
 0" ه. ةزيط اهات سريان 2 < لاق اشرخإللا|

 أ : مرت تي تكل

: | 



 '( هلت لاذ م ال'نمحا عدل ]هب انيحالا ةزشا ع هكورعر تس اعاذ اج اّصز يربك مغ |
 ا 1 يو 0 ذنا تلغنا هيف هيكيجل هقزاشنإ ةنيطاخا

 يب اان اهدا كوب دوناورّ اكل دنييجاصءانمعا ديامابال ا هذهيجر 26

 ْ ام ةتاعدو «هدذوناورته اتلذزم هدلعةفعشهببا يفابتشاة كلو

 م ٍ رز نم تخلت اذ قيدراننل نموه. ؟ نمر تم هيحا تضج طم انييلاباهتريشلا

 و نير سل ا ءوس و كت ضارتفللا كل ذم هيليعاوؤخيلا ا نمدخصتشو

 0 لاتنجال اهللوقا كوشن دي دبي حمجت كارت اندعامي لاف نعلكا

 | نسدحال ةوانعرتِإ دايخ نجا ةدل دكر ذو موضات ةدادعهِييَةوجبنا ا
 008 5 اكوام موميخ/يزاداكا لف مهمواتتم نَو 5 همسك وبؤر نال 'نيلللا

 ١١ كواتضكولاناو هلَغانا دعو ادَسحِتِعَو داب نانلامعسال ا انعاو رشم قال اال |
 ١ اكو يرحل خدة هلؤقات ارزقنا كامنوتضؤ اضع هود عام ز لماع |
 ١ تلَوِطاَوَج ىقعرفإةمالا دا>إ ئاوع جام كل دفوف شل تؤدر نخل 'هخولعتاك | ْ
 ادص# والا او وسا اه هير د كايا | 0

 نلت هلع هتوارعإ زن نهدحإل هال دحال هن نع نيملكدجَو و تلكم حمو : لكل ١

 / فاك هادا تانغ نت لكمَس + نش لا ئشلا كلذ در زعهبج نياك هادي
 اء . ”لكدجماعت هده ناو قات دال تير 0 تدانلل تّرفا ذا هتع شاى 8 ا

 ١ مهعاذ تتوارتع دريل كلعت هددا تود طول الاصنا هيف تيب اسمز يال قالادع |

 ةقرصالا هاوعدو يذاكومت عز ش ينط ريبارخل هك هاَتباَرَو نافرخلاواتنم عدا نملك ْ
 | هتكفإو 3 :زاواكيل قدا قطع تدافع :وونم هدوخام ةؤادّولاناخاا ٍلعاَو

 | اهجوذاكاف كارلو طءاؤاكمولعتفايملاة خا موب خاخللنا كل ةلسا ناكو ثبياَمد
 كامو ةقادص امنت وكن ال اكره ظلاريظتاكامد : دادغامويب عيت الاخت هحولا

 ايتجناكاَمَو لاس خبر لطل ايحاسصو قثلاع بحد اح اتضورطل اهجو ١
ل اوسانلل ماع ةتكرببملا دهر عنو هكلذ بسكن كر اروزايواتنجلا

 5 ب دا

يلا مهري دتس تاكو هاعرش مهددا كحد نيموكماو اك ناو
 ١ نملوم ومب هدأ هعروئت

1 

1 

 تتويجا

 هه | -«

 ا اك ههاعرتف 0 ال ماقال * هررذ رهن تدفن الازد احا فاو 8 :رحالاو

 مهي

' 

ٍ 
 | ةيلعلاكرماعملكو توما مهما مث اخن ىلا عمواخل تاشننإ اناخا

 م يس ليمملا امن الباهر
 | تافاكيإفت هللاركشاك ياوعاو يداتحتكا ذا ىرا نتن تسااويلاهتن هعيش زك

 | تدل خاعت د ؤلقو هني صو فن تك كقاَفامِلِع قدرت ؤلاةملا |
 | هناندع حن وورتعام يريح : مهوقر تيجي للاعتسا ارقختتسا |

 اخ مج .جتيتتسا دل دك ءةبوصعج 5 ور سك نهم ال كلذ :كومتو ام كدوحو | ْ

 ْ نارا لزم هب حائل ريزبا تذ هتافرتتمحلا كلداشد طة جد شا |

 ١١ ةمد ةعداللاةبزكبن عنج نيبتيجلا هيجاص حاجي لَيِلْطلا ال ايفاطانم ةلاعاف قاتلا |
 ا :القييلاف .دتتيإق هارت هانكذ ىذلا تدل هنري نيعوركتيب |

 0 ام

 را



 ا
 ١

0 

 ظ ٠ 111101 1 9 ت د وعفاَو داتحلاز#نارتالا عيش تانغ هجن يو ا
 ا هلع لاخلا توك نا مايوه نيب قلزا دار تغملا ع نوكب نم قوتنا 1 نصرتت ماكي ْ

 3 .٠> .لعدما اقندعا متشا ايشو 3018 | امد

 ا تاجيل اعد نادتقتت ناكتادخن هلا وعد :«ناييلاسيبداّصْويدعَدَي نيد 0

 0 انادحك اتخيل قات -: مرضا تاحضال نتعضالهارج

2 

 8 تاكا 20 فل سا هزحملا هرخاتمل ءاشنل سبل تلال اكو انجب اراد نال اف |
 ا دص هن عإيخْس الواو عدا بامصاال كلّدكو «هد اكدت عا طي طع عم ا

 ا فواد ايو تينا هدرع ور ناتذالا ةنياضمران تس درطبالا|
 يي ل : ةنحاركل اهيييع دزع هودلعا وضل
 7 ءا1نل كاكا ترهسريلف « امم وا هودعاجعاو هورعا

 ١ نورعياظتاؤشاتا لعمل هاتر ككنماتمو الا هتما دارخاكمي

 00 ا

 | اهتككيو عي ةنينجلا نميز زلكو قرص تهمه نتهازءاظعل ودع م خي ته زك 7
 ا هعحّورمل ققشلا سوح ىددعيذ دود شامل ينهاكه تاكد يقدم يبن اظمحلا

 | ماضبات ير اعاف هلدجل للتمويل سانل اف بيوزع قاد ادعو «هلربيظ م اقرئكتلا
 | لهن ترص هيسانباهر موك ماعلا جبع هززشللاو ةخراب شانك انييتاكافاع
 ١ لا دوك دس هزك هد تارت ةرورض ةسورتدتسا و ين ات 0

 ا كاخت ههانرخنرفو“ هرج نتبكد زعا تن تنمال اريل تاك نادرا دحر

 ا دز نال اّسّو ىدس نيل دةودعو اجا ةادئذاداكإلو نادشاوو ه8 ازيا هنذتنم

 ْ نيد ماسة هيرب 04 0

 اذن مرئلرتب بردو وتحل كتكاناو هرتحلاو ملا هنعل وزي ورا اكل ذ
 كجناكدشو تالازم ا 35 م

 رخام هعيطتساام خحدل ىددعديمملا نع امنا ل َوْيبَهَساَدْحَي يدارشلاج

 | كصنالاف قدس نزمززكا ىورع ةزينزع شدا همحا نود دوام هديِع مود هْنَع

 سينا قضوا هورع ٍياتعا نناشلل ة ند ىد ىرم ندعي عوتحلا ةنيلعل يب
 ا قوطلا عاشم انفو تاقرتخا ىو حاصلا نعالاضم بذاك ويف لحا اعداد هنصدخل

 ّي دالا!جال وس اننا ذ جنم جل ض اخ هيدا دتراطلا راع تسسي كل
 ا ظ 5 ذود شلك كا 2 0 نالاك هوإل ناربلاطخن
 | ملغ اء انمتيم قدمت ع فدك انَع تاكا هيريرا تسلا

 ٍْ دع مراه تازماتمو :اعف
 ١ ا موبي دَحاُي ناتج عياش مهام دج ورب نم مدع ةيارعانيعدد

 ا ساشا تنل مولع كلل اضن درب كال ايلا تورت داك تداعب هذهلاو

 ادم مدصغي ]تان نمو يحوم د هاا نا كلذ دوب يطلق ميلع

 كلام يطل عوق الل تاواذ اكوساسلا نع هد رجوساشلا ند يدش

 ١ ا 00 3 نذرت لان بذذك داك هذ اف قا ادتعهماكم نفاع



 لاوعإل

1 

١ 

 0 يا ا هيا عارم ابوك ال هدظغت )فاذا هد 0

 ذوقك متسول اق هتضوصلاو نعمل نمي كردأ نزلا ماشاف اتم ١

 ثلامفداف الام وان ؛ بن نيرعزال حماك ذا عنجد سهل ما اكساعجابباق ١

 | دونان تع ايست مبانمال ناعم نادال تخت ت0
 نب مركب هنيمواملا ءائنعَو هنرنع جد[ لاح كلدق تو د نمرتككافراعنا |
 رضا رهو اعمال ديامتلاةزمإلا رحل 8 5 دنهل تت دكْواَمَو هرتاتلاعلن "|

 كدالعتُد هداهم كاري لاق كلدلد تما شهارتع مي تنومشملا مانغ شتفائيلع
 اننالا مدَعو ىو نال نم+جعاّتشا يَا قوخارعال اه لمس لاف مج لاشملا هكيلعوس ومدخل |

 6 : دامنعا نع اركان ١و يحمس اذاف ةرمما الحا عت نوستسع اوازرل ةَعاجرصمف

 ا 000 مات عدا نبا هسروطلاق هن دامشلا اورتظاتكدنداوجر م ١
 | هدي هتحطّووتلاتاقنطلا ناك كل تلد ةداك .اتهمَو تفاتمكزكد موا

 هتلادع زف نإ ءازمال ان هعربع حمال دعت مةمدخا تبي ىلع تسو
 | 0 دلل ةيالاو يمل انفانعو رعت اكوا ىلا جان لع رت فاس
 هعنل اذ ايلوال العن وعي ةنوْضَرْب احممل ع نوهنإبو مهعسانلإودزف م

 8 ع برش ارتعدا ١|نمَو نكاح ذر

 5 تودئتالاتماو او دوويلا نيل نوعية محا و وتوم هرتبك ةغاحدوجو
 لاكي تجتمَو ا هغلااو للاخ مقالا 1 متاع
 | اتعلم طل ةنماعزموا "خاطرك ياَحاداَقَن هنداايلوازه تكاَوَس هْيِلَعَسَك

 اويل مسارخ تاغ انا تنن هني تاتو 32 نسح للف امر 2006
 ا ْقلعاْم اهي ادخل اَصاَو "كلذيا تنم ومضت داكتال ءاهنيالا»ل هل تع نالاَدَ

 ١ ما مدعدا كنب 22002 كتهياراذاغ مي ا طارَصل ا ٍلعثنم تمواَم كل هن

 | 50 0008 كرئتعاو "تاتش اعل لاوز كنف هدا تعازع جد

 3 1 هوعوبو اج هل هيدا زم اكتدددت
 هاك رتاج هنتاي دا 5 قمه اَو اهمال نم ةعاجايؤر ةرثك ااهامنك تجر أي

 . اكتمل ركز كن د ذاك قعد ش نيا نيام نقد ضان م:ظايطانلاككو
 ١١ ممم اجله امتبال مالا مسح ومو وه ترقد ناك اًملازا هنافذَع
 | ودمج وشما طاضلا جف 3_5 2 هاا نمم نلاغ مالا هد ات يولك

 ٠ع ٍتَيَوِيِجاِبلا ناب ايش خيشلاو وءاىلضعاك ذاكر يار دا جدع رحاوكل املا

 )نَا

 ظ
 ا
ْ 
 ظ
 ظ

1 
1 

 ( اهوادج كارا لان هني شاطى اَنداَنَعَو كارلا ان نعنينل بانت ويتم ْ
 ّْ اا هماتم حصناف تاهل يهز ود عزكرتيرالا نجوم قصتي |

لالع ماتملازيشلا ه1 تعو هون ادة تع ا
 ٍ تدك :نم

 | كش 1 د سام ”رارتنه اتصور تبل تل اق هلع موتي ايبا 1

 0 -ح ع

 زهسا ما موه ”ناذ جافا حم حلا :داؤالا ءزحش مها يجف مال ا تبدل ابانهتئشلا

 ص تلك نا لوسيل نك م اباكصا نيالا وع حشا هَ اهو 0

 | | تخصصت

 تشاو



 حلاو فرن باهت لارسال دنع يتم بلاي! نإ لع عم الا لوهبوهَو هيرب يبن
 جفاك قنا , اهسيلاو هتنفاط جتتد مدعن مس هنلعدساإ تيل نا م٠ خرم وداَح

 | فدفع هدنعناكامل رق خزالا حمار هانم هنوعمج ام يرثما هي دنلاوكشرف هياكضإنن ١

 رت وللا ةجرظنا لج وزعمسالك ناو يازمن تارتفن نيا اح نيشملل هاو ان
 ا انقرهنا نهزاتنب كل رز شام هلاك طل ةاضيإط وذ - نفذعال البف اكد

 ا تحزن 5 0 ريما شرىورتَس هوان |
 ْ «نخقادر ؟ارراهضؤخ انتقم و )لازم ءاق نت وص تعصر تال تممل
 ىجاعربس زها الا آد اتعو هدرخالا نم مم ناك امك يرم ١ باثرانت 1

 ان اذ ضم وع اهتازع تزعو هقباد نط هكا لة حاوي ظ
 دوافع يتاكد 3 عسانا خلاب ناكر كج طال تو الغ ابق فل تما ايسر لع وسما
 كفو عكعاطقناِبَّيَساَم ءنوركوي اهمنواج خانم "كمن ول حَسراف امإبإ نع
 نيلاباهش خشدارسم داسلا حولا نشل هر [هو متدانغ ذلظؤنمل |

 ١ همانمزانقتاه عمت ملا تعكس هول اياك تاسسرا اذ هنا هعّو قش ول نب
 | اهداهنهاجت لهدم: للتيضزاع لا نش هيفي كبارا يو داذيل حاط كيني ظ
 ١ ل اذاَجالإ اهدا لال تلْمق نائنال ا 0150 نماقت تداعز ىهو باكلاب نانغ محا

 ه مطدا هو فوللتم ردع ناك اًماازق هحسر د 8 هتكو هتلاب نائب ١ال ارضا: لك |

 ,مع اّستو خاتغللا يدار صانويشملا حاصل انتا ةيب هالته نيشلا «كذ امرأ
 ينملخ خاشع ايلاف داوا هي دانا نا تهبكت رار للاموي تضصدؤتا الدبائعال | ا

 ب يلا - دال :كاناانْيِخ اكاتس هراّو باب ْ

 و انيس هماركل اًنانلل ذدعب نات ين دحوم بانيلاملا جرح هيجع طن اهيا ١

 ْ 1 للا عرس مماقمواز هاد ديلادجل ىررتسماغمدهقْؤملا ْ ١

 ١ فانفا رتب ينل ا جنب بخاف هنن ابا نمد ورتبس خا دحلوالا |
 | اهدادعوهزمل انك باهل ادَبعَوِحْوب يذلا اذَهَو ارت اقدام
 ا ماج رباكصا جام هدا وزع لون نق ناكد يؤ هد انعنعا دار من١ نإ /يحشلا لاففك |

 | لاذ نق غلا قاب اك هنا دارو جاهو لادا غشا ها امه ووغنالا

 اددو هيلعوما مع موري ناهيو اد يعل لاقد )تو ذنيلع دالي ص هد ال وسو تباَر |
 ١ درهزالا! ان تروا نم حاطب هنإندف ناكو تأ دب احا عيب وهن تعنت |

 ١ اكرفويشسلا نم يعل تحجي اكو ؤجرنحلا نر خشم ها اََعَو هدامنتعاداَرق هدالب ا

 ا علل ذ كرز هرماث »تهور شم امزذ ال تاره اين طع مع الب ابل ىلا |
 . || وا هماشمؤ تاماثاف هدشوا م رنج ة هج دافنعا مدهزما جاف ةايواةداَع |
 0 ا ا ١ بهذاول لومد ومو اتلاثواينانو |
 ْ نيا قمرو تضم الظن ه ر دات * دوم انه هرنعذ كاملا ٍ

 ١ م لاتعف يعمل! ناضمد خ ضنا مايا نع نائرع بودح ممتن ١
 ْ د دالبف شرت نام اس اطلسلا ناداّدم الَدانقَك 7 نكره اح تيكد
 ( -لك تامل. دع منع هلع د فو دلجدإ دلحر جو 3

 مشتل ا ا

 ا

 22 22222 ل وس بوو ل رج 2 27 ا

 مع

 د



 كررهو ظ
 انلثو نيتبرم تلضنملاعَنهنناركشلا فد ئنعاش مقا ناطلسهلا جفت ناولال ارباتمزم ا
 تاواق ببر ش لال شان اوؤرزشلا هاو اتم بوذا دلونجورهو غلا
 ادهم نضال نيرتختل كلل ةخلشف هدوعصإ نفد تفا كشاف حلرادنإ وف ١ الإ فاخر خلرتنم حمادلللو هتان حاج :نولاع وكوت هنن متنا
 22 تساف همت ذابالم دوعصرصتال بتال لتي ةيتعمتد ل صوض ال وسررتتم ْ
 | ذارنداياك لا بعل اضذال لاف تر ندا طبو تكسف كلةق تؤ هيتس لص ١
 ١ ما5 (مهو يناضل ةفوهزي اق هنا نوار لطف كلن ذإيةندانتشاق |
 | رض( ضلال هاا يات ةدار كا ضخ ههتعناكت تاتعزب اصلا وإ عيل
 ١ هرااؤوف اجل هر اك تف ةركل ابا اف داك دعو عركشال لاند تانعنب ١
 | عوز طلع توام ةنانش لتنعلا ةزنت لا دربمالا هاو امم ىلا هس' دحر ْ
 ْ ل ننال نه جاز امدلاتوايم)١ تبدا امان ز شهار تارك يت ْ
 ١ رت انلظع ؟يجتماتلخ ل قمل انهي تقطف تاما كعةباكىتي هنتبإكب |
 دان ارا حا صا دنا تس لاو تقف رض ان! برعم الخ |
 ١ باهوادتعلانّشدايد حاس زناظلتلل اواضض اَكختالاو لوران |
 ١ تاكا زمنا نموا دبعتلدلو عم حاشض ل ايط تلتراف كان :غذاتْساواَسراق ||
 ١" دالؤتا رِماعرمالا نار اخو لإ غن هما دعت تاجووخؤ ا نيئنعملزب 3هدتعا

 006 ا صيبلا تب ملا ست اكو تاع اتمشنلا زنك ن هذ هذ( ةعاوديشغتا ملا |
 | !نقايبر١ الك تتكق نوصيبال نيكاخ هِلَحَم كلكب كيلع ل تضموعو حسو دبنلع |
 ١ با ىةيجرلصا ادهني فوجب لباحدلرجا سنو منيلع هنت لورد

 | ةطتغيي اما يهاواقت هتللا يدر امنه الؤهاق طيبا تول افانتتنعاال كنكو
 | نوما اسمو زق شفؤ ىلا حاملا شنت تدوم ايئرلاحلل نمت يئادتبجلا ١
 ١ قدلكتل ذدئىنكو هوما قارب تذونلاَعت مقل اك ناي أك !انجؤ يارطنمرخا |
 َ .. :زيزباحلا تر ههي لاف 2 ٠ داع نيل لاَعَت هما زنش نا ٠ْ

 | هؤكتصاوم ب موو موسعا انجورطعإوت حيدر | | طاصؤ ايمو صوير ادلع يصتي هرجسناكن ا اهيبمال «كلذؤ ومؤل اش مولد |
 | ناقد فضل اكراف "يرحل ةذاطل اف هيئيص عع اضن ناموس هيصعم ١
 ١ مهصج قَرَمُو هل ٍبّوضملا :جشلاوكباتضملا عاتي ط لابس انل الام اواكأد
 ١ لو 02 ضل ابدل ءاضخ اص انش باتل ىلع شه ا انهن نضج نمزعا
 | اذاهؤ نظمها لة كعج يدوم مل لاق هريمإوع بسن اتخنا خقدف ومد |
 | هعممو كلذالا هيااف ةزاز ها ىاىلاغن هسا تابفرإت تايلع ص خغبت ناًمإلا |
 | دنعايِنِجنو نيلل انس ول غلا )تحل ارؤزنل اهز: كيد ا ّضو زجزنت نحت اع
 / اذهعدتسات ىللقذ ئيللاو١تّصلاب تف افريمال ١ !تدل خ١ دال َوْصَتَو بئتعملا
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 72929729295 2 ا حد
 ا همي ردد انايلدال انمي ناو هدا دئتجت 3ك ةدنم

 ْ ةر4لا ولام اح شرتسع عضو فذد ةذعدل ٌحِحْوحْر شل ضر اص بادغسلا نام ْ

 | - هيل فاتفنال !هنيلع مف وام دنا ٍلطالط ضامي ياتمنملا دعوت ف ناكي |
 مردف جشم انهاتف 6 هسوسعام حمل 0-5
 ا نه ا جلاش هلديعسو مدضهريم هريمال ىلا[ صو ئ باسم ميلك لنا حّيبشلا 1

 | ةتكتايشلازمخا اب نيف لكوزعتا اًيكوازم:يخل انلاذ نا هلرغف ناطلشلا عم
 ادننال انمؤككو داضن انام كرشماف هبونلاعلل عن ل ناوتال ايًوضموااءاصمأا

 1 فتكاكلا ترسروللاد < كل ؤزءال اىال الاخت هللا اسادا

 6 تولع يدا نسا وتعلا [نو
 د ردوا ط عجز انا او 0 طم انععز رخو )محال ارخلاؤددتلاو ع

 | صيخيلا تطن عورشسللاو زها لع هازل ها عورشمللا
 | يلاقن هتدايإلا اهب جرم تضم و هه اظل! تكزتوا هنشلا ضرب الع عؤرشسلل

 العلل اعني زان نزل ادمونه نيركرشال اذه لع
 ١ تحنم عاوا هتور مهل هيصرتشحل اًموسانغش عّورشسلا ردئلا لع ةوايذ رضوا |
 0 َ ؟تنيالاتلا ترددت ه ءانيذ تبذد|

 1 «لممف هكيراغت كمل ةاحصو >6( |
 ١ اكلمك حالا يضمه ندم انماباوا ةزوس وطعم عمي دا
 ا اهْدلِبَسِولَو اههعلزع ةئتبطخو هون اكو هنقلطمول جوز ا اكو جره ماتا انك ظ

 لا نيرا رسخت يشل ناكر ميلاوإ هئال دع نوكبت فت بال !ماننمهمانتمنال |
 لقدخلا عزم لزبُي هد دؤملع عرما ذا طابمرد جربل ليج امحاض ورع زال عمال ضعإولا ا

 اهناعل الجاف لبنا عم ةزعوراديدتعوراوتبوا اههمنعد ير بكرإل 59

 ؤ

 الامال نازفلا ظ ضل سدر ملت اكمل ايف كي ههتيضد ويعَو حائل جوشو
 | نيج هني تقننو هلق ترتصز مسمي ءهب لج نم)ق قلما انه هههنم لدن ||
 و تطعم اليعل ا هسايالا 5 هقاكو لوحجلاو ءدئصن ||
 00 .. ةواع هبل اغا مدارس امد أ
 ع دا ننالا نوكيا كاورلا نال دال طف اوما م ايئبش تليفون يس يدوم دوس مدع ٌ

 ةدالغ تشك الما عملا نفو اكل اشمازم هعوقر دان كلذو ل اكن حت لعل فلا

 ١ نم هك تان اهبلك انعاولاعت هدا عابد ف ةتضف انة: دايمع لات هتداطك نوجا |

 قي اخزم ةنملو ةالّص حلاك ايزل هن هتداطع اهدضرع تاكا ذات ءايشجحا !
 يل ا هالاّض دي دوك ا هتنمذ ةْيَئَصدو'جلص 1

 | قفنللو اهب نرجبال ةككر نم انكر حد مرن مصعب نع انه ابي غار ونضال زم
 | نمو ء حوت لا نعديبلانلل ةآلاضلا' ةنطيري منايا ضل اماما م ظ

 ا ١ ةهاعمتدي دن ٍاظَخ ناطل سهلا 0 3 53 ايدانةن اكدت

 ا | ييعنجشلا 6-5 ماا تاطلتما دلك مايدا وضع صنواصراوا ل

١ 



 | امرك اريكد م انرمالا الذل اشف ايان قمل ذاكثافيل اننا حباري دينا عضابداناكامو رضا
 ا | هلا يوت ايوب قا سلتف كلذ عمو نشير الى ات خلا ذاؤخ اننا انك ماهحتال أقترح عرشلا

 8 5 تع ملا غن ساروتخلا سنو نلاجاكر
 دتازع نانا اذهد نتن نعد ةفاينرلا ةجللاىماَو رجالا طتوارعاةساطدزيسش ةتامتأ
 أ انا نيصخمملا ارهال نعمت هادو عطايا انلاعج مب ءداهر نتحا ذاتها

 ْ انه وضل مسا ىف كازا يبان جل دوب رنه ركن م ةنمح انفعف يي هتلادمأ
 ظ عاصم يملاَعَن هلا ميفزقو هاهيناثمل هاد لانج دلع جممنااع اًبيس هليعرمرّجسإ وه

 | كما مهجاف تل ةزئدتملاب اتاؤتور ِهْرَوْوْسَو ذوو وتوبسهو ؤنوحكي رسل 4
 ل داليا دس عج بوم انني تاوسعف تكالد حم 5 د موضعا مهل قبح

 ا هلدغم ٍَجارَجْعَم ني اَشلاَىَدَع ام لاس لاّعالا عبجن من كيج عسل اهعن هتداؤجم جي 0
 ْ ةكقاتتع مئاظ عا وتشتن الكيد يندلان انماوزبك الكادتالا *كوهنارث رعييضال نتف |
 ظ نوازياؤاونلا نيج ههنملا ميتمفنادسخ ةنْوِكفَ دمهجهؤخ تاشباؤاوغل ا

 ا
 ا اتنتاتسح مولان وست دل د كمال ف مفتانتحاكيلا اهَدْه ده ارامل ةجيضتمن
 | مصاسمازمزنالا و و ل دنتطظذاقز كيا دونم

 | نال ىسحا نم هات 0 مخ هيلعا انما يبد شلل اق يحاّصسو ”ةلاكيكدعاتيلا
 الو : هيت ةداتتتي تاحانبي فاي نه شال دش كحد ةنصلا|
 زالوا دج دّرَواكمَكلذ ٌهداراول ةناتتحتخا ةحازه لنمط ذيل هتاف ىرتملا نك |
 لتا ايا ةاكناو "هاتف امنا سونا ةحخ جليضاناور تنافإوت تءا يكتف ١

ْ 
 ا

 ا و

 ا داو دعنع انضم تان امسح كِيقيدّصل عشان ناك ييعدّيعنِد انّيعض

 3" كنابثان اهل اينرارا دزهكات اتّتحَو كورع اننرضو> للماك ١نامإلا

 تامل م نات ضال دش د : ”هقييفا مو ةداتتح ا

 ْ 000 يسر اسد ك0 :
 »م نوطِسب 06تلهافالاو كتعضا كل 5 وادم وهام تل ىلا ن ذا نال كلذ حلا تلا ١

 ْ 0 دبل ىراال فانت ل «كوذتإب

 ير وتط زبن هه منسق مؤجتعملا رتقشلاهم يجيز طلدلا
 | نكس ل اهيل كل ةجماواضم يول د ةؤذ
 0 © دك منين طيولف تنفللايتبس تقلكزلا ملعب اسما نمو ةساكيل مياذبا |
 اقتهتادج دعاالو انيراا اد غوت اَقَن ههارعز خلا !ذا رحمت كنه ْ
 ْ ضد يصمم ةزغ زجل وللا هل تاضخموال ارصمؤ قريت ياذا |

 ملغ ناد صارعاف اضازتمر اضم جعل لبيت هِييَض نسيب ذاناكو تملا هذهلباقا |
 أ ل ةطتالا نم نر دانييل يو لان كاؤرلتلا عولطزمدتباو كاين مهجاننط ١
 :” ١١ ةلكرتم متاش كات كاد يجروصب مهوب ةجوسانلا كاوحاب العطب تملا |
 تارت كذا تطعن وهم انته ةدجبإل تلا اهيرو لاَ ةنللاص ١
 253 دو ههمداَوتْحُم رمكأ يس قو م ةعبعتو تاتا دلائل ذات حم هيت هوب

 كاي
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 لا هةهوججي مول ضدنذلات نادت دوو انفع يوه كرت 1 رات كك ابملايعأ |

 | عرصلاب نرلارم حخلا جشباطللن رسال دل 7
 ا ين اوحاسماطملا نان لات هطساُو إب كنع هنا شنط كر اي ايداع ماما ءدالخ وز عجن أ

 ١ تلتف لاف اريكمسا ةمنل بدق هيلا نتحانمإلا مانو وكت ههرطاتارنشف هيلا اسانه |
 | دفف ةاّسنالاف دازُو كلبلا اسا نول نال تضماوخلا ناكو نتمنا كرست تف بحرا

 ١ اتطان نحل زن ةزهاط ةاسا اشم ناكتاومثاف'ةاشالاف انام ذيل برها دعا
 ١ نم دارانف ةاحلام ىلاَعَت هنلادتعلزتدن سشانلارنعكيلعيلا لا ةاسال ابغا تاكتادأ

 ا تاق هلام ؟ةرعتن انعالوادتغ نيم كلوا رؤزم ماتمللا اداه لئصول ناوضاال
 ا 7. يعيد الف هلا سي منَمْو لاعالاب هتتم ةحائنولا هنمإف يزن كل زد دلما

 ا مالا تعسف هور زع داتعم كال ذي هب صل يق الور ديان الاعمال زا

 1 انفع ني وو ع ا حا ”رمظي نادل هحروتم اشنلاا
 ا 0 :نيصلا طوره

 ٠ تزفارثعزرع نطل ضّصعلكو ٠. ٍيناوبلكن وحال ارمبحا ٠
 - نامت دجَماَيِحْوظميم ه ا م

 اا . :تنامكللا ميجا م هنن كم ٠ يما نا تيلاذيم نق ٠
 ا ايدو ءاومال اككمإ اخنهسا عي دو نات يالها تت شالش

 1| تاي طعاو لامعالا هن 0 نجا اذ َغاهنم نوت ,ةتني لاومالا هم نعتس

 ١ ناناوقتت هيد ةننموهاك انا ءاريا َنيياَصلاو لسخ انم جهرا هي ١
 ْ احن قلادنع دنعام نع يلازم ءانموف حرشألاذُهَو يع ربك ةنجنم ام اَماَو يلوح تح هن جا

 ْ تاق زا انتل يك تيس ناكل ذ َبامِضِماَ ”دس وود نمط زيا وسان قاف

 قتاوكنت >7 اغن مت ارىياناو ىزطال ب ونسدلا هبت نضارطالا وع ةزجسو لت هاغلا|
 انزرم ةبتي ةيصخم ةبصعبمرها ميل طعوردجوا جحر زن ناين راايللا دودي اًميدعاكد ين ةطعطشادحاا

 ١ 0 هاملت دودة اقتاف يوهركب اماتعم ةعلل ةوتكو :>-لصئلزنوار ضم شما

 | :2/نضملكذا غم دلي جرتيجدس كانو يزل ةنغها لامذذ دوةعتلايذوزتم خالد
 0 مذ 2 الق يدوتحنا طعاف ةبصعما قرهاظتن او اينراا يعاد ع انتا دمك

 .ءرصاوخح دعيرتس عج نكد عصب كتل ذناف ناسحال الو ههةضز انظاب هدد

 حيل ةزا غر تصل رجالا ل اكمل لصقل دس اورد وني ستلادِيعةننل لاكن !يئ
 ا نإ /لعاو نقتاوجللا كلذ ةناّمل دساشللو هداحلا ناداكول و رواق لطابل ابدا مترو للا
 7 تلخ هتضنم ثراؤتم انصن) ةتومرهرلاانّهدل ىلاقت هسا يرجح نءىلاخن هللا ايل دانه 0ْ

 ١ متمر> + ِداشلاوا هرااو اكبن تسهم زاك اك حم ون تلشزعا

 ١ ةوامراتلل ةداهب هبوصعس لا ع تانّصضلازم نذل داع ةكيبب مدنعانمت اكو هدلع منجا

 ١ مالا نديرو جلل كوطردالو ناكدامت هوك كلدل مانعملا شالات هراكاتلدل نيماثغا

 : 0 تحيح عاملا يجاضلءامركييل
 ارعاعتلا اانماو عونيمو ا قشلاف ويا نكل كفوا اًدكت نعنع نمل وطين نيج بإقالا
 ّْ افوخ هيلع ةفشو 1ظ20101 مددبغ رج "قيلت ْ

 الا 11 ااا كركر كا كا كك ا اة 1 لا كك ل 1 اك ق5 تل نق د تا 1 كت
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 امانا 5 11و "لاميِل ارم هيه > ع يك يتلا هع ضلع انفعال نييك هنا 00 ّ

 لكْيمادضاو ١ نرحل ةنيإل انهدخاوارع ووك اب [ضخ ]نمي ة يبا ال او ىلاخن هاون تمعم
 دخإلوتيلف نيج معدن ناصر طراضلا نارتيدتيسو يَوْم اننب نايم جشماك نترالا
 نما خشم هتناطشن تاغ اغار هتان ايِلد ديول دج يح

 درا يرا نجل اجكو دجزيان عيل هلل هَعائجَب نوار د نيل ازعةرئيخج قيرط
 ايي نرد جاد ياكل ٌدكو هيل عرس سر ةنجرشل ارهاظن هيلا نخا ومال زم
 ْ | ةذحالا لا همسص نق تلق هعاورادتل درا! هع نعد نمرشللا

 دم اكوا انهت اّضان هوزتفاَو هت تكدكلع تيت رخئانم اجيال ةزتاشاو
 يياوحو ةعالعاوسد "نكت م ةعاحجت نا 00 ذ اميل ع خقددتو ١ نا

 ا |كلذؤ# ندرك (كيعلا طرح ا ,ملعؤلا ءىعج مح ١ ىلا وحوالولودهجإمريإةعدوروللا

 هفدطااواجلاتلالعر م ”اريكو نحو كل ذات فسادا كك نا
 اند نافاعاجاول اجر اغتنام تحل ميتا ننال سيف ههالك كراش

 ١ عيلان هتتاطل شاغل مد ندا هحبص اول عدت تعّمو /تلخئافلس تلذخت

 | هز دل ماصقَتو م[ئمدش مهلعطج نينراحلازءهيضوضارإكاونلماحلا اعلا
 انبَو داس رواج افك مولع نكت تاينوال انضناو تضر مخ هتنمتد مب + هس
 ١ ةتاتتتوؤ هتساو اه كومان ساكن نئباظلا نانسي يبان امك
 | حصد نإكنالا ايوه نان تيبط نام هزح هل توعد يه مملام امو: ميلع بز
 | اتحنوزحاب كيه "وه ناكاذ اس مم ا ب ستسلا» قايم
 ١ ةيراخ ها عال طاخات ايش ا وصعد هو اوتوم رمت كت: هن ومدك معان“

 ١ ا امنيطلصا قالا تداك إلا ١غ اهانة بشل كب فيات فيك ع فقتي |

 دعب نم نون انللإف دانك ماه جاتك كش لان مويا دوحومراككال اد ١
 |ةةلاذكو هيا ند اصير ومزم اهبارتاو ضراضلا نارتيج دير يرض! نيج ١
١ 

[ 
  1هنعّزد نعد ان ناالا هيحصل امظجلاذ هجحشلا :تاضق وزمان :مطحارماظ ْ

/ 
 ا

 0100 جر ل ل 2 3717 509111: 27: دمر إ/7 3 2217

 د 1م ا ا اي حج ول رج 07

 ا دابا ر هدورّو ؟نيبمأ ةداضر عدو ةناّيحو هر هاتضترانم تليحح لاكن هلداف ثلاث

 علا جت هند اريتع ا |تصضد ١ ٠
 | يعياسرم انهتبشال قورافتعاوإلاوتسحاو قوحاو هووص علل هالوطج ةزظن

 | نادل ودامت يونان ماش نموا سن مريت هت اهلك اهنا هبورلا ةكرشلا
 | ضلَو 04اقلاهات هدا ب ميج كالاقّنمتا هتلادجق اووي نمت امثركأ نماتَعَم ُ
 ادعم هات نمل يطفو 0 هنايائجلاراثبإ َقنعاَمْشاَوِيْفُو 0

 مطحن نارتتمل تربو اهيا زسحانم تحد بواطلا تايجررخ هياداشنا اك
 1 م ينم نزلا اهما ىلاعت هل ومل ةنوالت عمت ذالعردتنالاذ هّيلاسحلا | ْ

 اضاووو ملا اوززغالا وَما نزال اهب االفندل وشو ة«دوللاب مهلا نون انيلوا مدعو |

 | م نامل كتف اولظنينلا) لاو كرت اي اَكَن هلْوفَو هاسملدا |
 هي نواسر النحل !ةزاغ مرام تاو وم زنكا ىراتضهلاودونهلا |
 ثمرالاةلزمتال ةنك ميدازنقل انك عمود اتتعال حتايكل اذ .دالدال |

 , عانبنال



 ا 2 8 ةويعإ ترن نفاخ ئيارطلا راسنا: تلاساو هالاصلا هيلع كلامها ناانيسال |
 ظ |نعا وز هئلان تحل نك وانا شال كه نانز نانو ت سرت

 ا ليجدعد ف ةرداكت الذ هنتوا جزمات نارحدنب تنمو 5 ناعنال ١

 ْ : ايي موطجل اساعءلي ورعب تاذيلامتت هسارّا امه تمرتتبَو د هيداجب نايبربو هيلا
 | ىخاذ لاسال الخال لذلل':اغف كلت دل ادؤ طا ةرعاتلل مها د ,توانمجإل ١
 | هطس لق كاتيِطعال تادّيرل ةئمرحكانزنا كلل ةيادال فلانأو هدر دة بلاص
 ا مسح ايداتككلإي واين نأ مادو هج دعت اولا يري تعملو -

 ادلب كل ذؤخ نب انا ماع طل عواد ايلا ناتحل) ءاربخب وي مهماركلا ماباراذا
 !ميلكي مشا محا ميلعا كلو مام دن هاي ريحا اين )خ زعمها جافا داَرْعَِع

 يف يعمل فاطا موهولا طاري لاعتناق بس منار ةز
 0 مل اكلا بز ههرجلاو « نيالا

 نع ميلاف عددا ره اسخو

 ا

 مس 0 م خاناج اروع يي انضاإ ايات نءةغا وص

 عقدزم نوف اخي ؤاكرسب اديارنو يلركيو كااغنيمض ار يعم نوصل رج وإءاتغم هو ءنببعمجا

 كن نا حلاو وام نت نوم تس مسح دس كب ,نيج عانئجالاؤ ةنينجا

 ؤ مةيكنلا عاام هنلباز* دب حلاو زل اوشيلبا تندف غوتو هيجالع هس دحلو لو

 | زير انوتح ولا يدها ىنغ خلا حتما لاخلا يا يو دم عاجاراج نيرا
 ١ اضلاوإ خشلا» نفاخ نامِلبسحشملاو محا متل نمش يونا نبدا يشمل

 حج جوز نيج امنعدتل وهن اهوانلا يراد عضم هبا وملا
 1 ىساتلازنكاو هيك ولر وضحلاو ةيعارب ن كامكس نحل اف هم صرحا ولك طاعارم طرخما

 دع طار ىشؤنعيإلا ياش نشل "هيا هله بيج داما منجل
 عرس لاف 'هنرللا براون اهلاول !دداشمب اك ثوم ىرواشيند ةناكرب ا ةتنو |

 ا : طعس اهقنوبلا معنا امو ١

 ْ اننتننإلاةيزنكو مىبع :ريصلا نجزم مرسلا نلجي كلذ راو عجومركب ةعاوجذؤعخو ا

 ”ةاشلانسملاوإ دشلالانامزهو 'نوخاوعامزتساي رولا حاتنن طع وهج نيح

 ا دن عامود تل انهتازعتاببجإ قير زمر *هددا ةريضخحإل هدو ودع هع هو

 ْ لل كلف «كراقد زد لولو كتان نعاس قبرشا د الة وج كتاخما

 ١ - وعمي ىلاغعتهسار ها وي هأ

 ْ 22006 تقيكاذاوتتماةحقانمو ىقيمكاناهدغابباةومك ننال
 َ تلل درع ادلع تعيد ادخل انعتكا دا اًمتوسضلع كاف حري هنعهوأقا اهتادع

 ١ برا تاماتعل نحن عد عيتلكو اهدوماتنو مسؤه نويت اًيافاكت نضل عتق
 ضااادض نإ ةقئاف كييك ذك قا نيل ؤاغن كان اىهائل نول فنو انمل نحل انهدنع
 هس رمت لاك هندر اب نكد اًمزعاتضلبو هاقانحت ل1 اياب كاغص 2مذلا

 | يينزرمذاوتمااناانينج جا ازءتللا تلد ف انام نيالا تانايب دقو |



 1 ني نص ينخدع تلف انيبهنوتلل امال ظلي سرلارخلا نادارا نم راش ةارما |

 ١١ تلؤاتا خان نبل حا ئاومْؤاضلحا نال لوطي طاع بضمان اكو هتقداضلا ةارلل هئاه ١
 َ تاضعاذلا هتفل لومي ناكو يلا اضرب املا ظن نا دارانمل سن اسرتك ناك 5 قوت ْ

 ١ زج نع هنيلع ء يال اف كايلع بضعام طا ضل نموا مب اَسِدِغ من مفاو كن اول هر
 ١ *--يلاصلا برس لاف ه هرئيكت لذ ؤنلشلا 9 َ
 دع بو اع داره اهد . ا 0 ١

 ْ انتل مئه دنع فح نعول غن هن علطا اذاىلاعن هللا يدي د نيب شف حرط ا

 ْ اتاف نذل نا ؟ةيئذقد كلف قبس نادال دوج خلو ِماَر نوت نمو يل نم ازتنام

 تروا داق قزتلا 1-22 هرععن نإو ةْمالاَر امندلاو كدابعؤن هنمؤزتضنا

 ١ كل اعاف تاثيالاة وحلا حاول اق وهاهو نقيا كاع قس تلذ نكي ناو جالا

 ْ يخاعا 2 5006 2 يدا هلانافؤكخ .ةيلةداق يد 1 ناكل ضف

 ظ داما دانمنال كلذ ينال ايون اني قحذاكنلانيونعتنمست تاجالاو

 | ةناؤيد مط جناكو ]كيلو ةؤمهسلاب تانل انحف, نعارمات خا لئيم تنل ١

 هسيّيمَجا هر طتعاف ندانلا كراذفا دز نعوزجخ جفن كناميلا هدوع ا
 ' ىع كلذ مقداوأ

 | 015-6 لاحلا بر ههرتكلاف ٠ قتااماخاد اضم امنه ساوند هبال
 ١ 1 كك هااغن هاج فنا امو ا
 اانا اليئاهشلا هنت ةانوته وتعال لام ماشلاءاز احلا سوم معا

 ا
 ْ هلا تف اعرالإ هيلع ابها طقوم ال اًكينديلانسَهاولَو كلذ كد نعل اغا

 ميه كت حبرم م 5 فندت» لماع ناؤخل الع ةئقفش كلذلك اًبيشملادل اَسرامدَعِإَع ١

 ا -كلحوبرو ءافاكلل هنهجوبنم مادحل اريبا> شل ٌدكو *يع د ١

 ا انهركؤلاةلعلا دمه تراها هدارنب الوم ةهناف اتصل نم هاقاصملا نمبر نم كر

 معاد دادلال نلف دخا ذانع ط2 فور دن الجخ انمازتيك كف محاد قامو دملابةاكرلا 6

 ١ ايتن مهددتحللسرا قا تل ريق جاجا د والا ةفايضَن زاامارابكو دهداتق ١
 ا نر افون يَس دّيَسو تلج صإةمااون اير جسد ديمال نان ٍبراانرش يرتس مهتم

 ا النعش ذا قام كشط طلاب م نيِعس عت ذ فاصتماب نوداكم ةرَم تيدا اف بيلظحلاو ١

 ١ عادا اكاسراأ تفل عط مدع نالاق را 30 هفعد ةع انقرعيدإبنا ْ

 د ايلا متنه ثمين خلا ءوسزا انلت لتجايلإ منشد قه نظل ءّوسل نهضتم | 1
 يادي اينمنما < نا كباب مف مماطلا رمت زق حداشلا نا حّماتل دو ضف مرتع ١

| 

 ( تيدي هارهاامو
 | 2 قباؤلا بعمل جاور ةوكرةئيطل زها وانس اق ىبالللو عاطللاف عرصن
 ١١ :ةاه عضوا ورا دارجعؤم هش انا ةزتكلابزغاكقو لداخجوزم انيس

 ١ "تلذذ قنن ددنايئسرك الك هطاص> يب ناكن اال كلذ نم ئنز نعراالو كلذل ١ ١

 َ | جتن ركام خخانماولاقانقو "هت نيتتسلا تزوجت ايإنلل ك زها ان 1 ْ

 ا كلنا ة يعي ت هللا رك ءاهيندك مك و مزه بوكو: شنط ئتدو ءاتبصتن | ْ

 رع تونا عنتاب: دك ماع يدعزلا تلا ١ ال ' ةدادحال م عل

 3 ,دسأ
 نروو دبس



 د كو ا لانغف طورت لع طرشسن تبلط تارا نحنا نم تناكو ندمت يَس نبا
0 
 | عير همطال اود تضحلاو يعزلاؤ هدهزل طؤرشلا تغ) ترا اءاهريبالانب ترا فرش ا

 يلا ءانغرم اًفولاماب ال تذاع تم نال عر دافي تكن انغدأذ ىف اؤنما ١
 | موب لكنييعر جزم تينصرو طووشللانعتتعجإو نعلن عر ١اع يدنفن تان |
 ٠١ لاهل ايرمهرملاف «٠ تنامزاولا ضيرتملا نصبت انشا هّيجو |
 / تعجب اف هماوتغلا اهو...
 ا ع قازباف متمخل اًبمةرشن حم تامّبطااي اكفادعالا هنا جت اندم ا

 | طتحياذ دب نع ونيك ةيتسدكم صو رصمز» جلول يروج مهصم و "تام ]خلف ةج جس |
 | نانءوطخشالارؤماٍدغءاش انبل دنع تعزف مىطج رمز احا هرصم ةجنعايؤلشلاو ١
 | دال عيجيادَمَو زنزمك هكذا ل اصو "يأت اهيف ككذ قيس اتم كلل رؤعو اهب قلعت
 | عماتب احا نونرلبلاق تؤتورعم حو مهعاجر دفا ةندلاث نهيعرعلوطيل ضو يذلا
 | ؟تمودصو ع يذال ايف اوقتصَ عار منحا ميك انتحل مونعجب نوهاكي هكلشلا نا

 || نحب مقنركَدو هن ةاطلا هيوم بنانمركد ف تضابدقو حلَسو درت صلت هزار ١
 | نيلكل ةتضاسللو عتفلاو لجل از يعمي اكن هتدانم املاراتظ|جماواًضف امنع وكلا |
 داؤلشملا تبتدي "لاجل نالاخإب نانغل دارا كل ذل: كننبل ياقياق خلاب |
 ا متعرلا3 ناس ابرججألاو جا ارتحل نعركتو دجا ولكنا ىئنفناتلا للاغنعؤ وشل |
 | الكيال انادحا]ِيانفبال نم اتلجتيناا هنا ليتل ةنغغص 24415 تاكببلاب |
 ١ يلو ّسح اذكار ناخومائ عضوا ومعي كلو هيلة كيسا زم ١
 اى» ْ « تلباضلا قلمضزجلاو « متنتر ا

 ظ . تل همملازت هيدامته ا ابصو .٠
 | ترهعاججترا دل دليل ظ فل يلان ساو دعووتللا قرط يلو خ دل, اوان اوم

 هل ركذل تنكو" هير ةننتسص هيا الاذلا ف :كاول ع انفال اددع هلي ةمورلك نقف ١
 | ندا ميكي اهطستيلاغن هانا توج داو ةرانّددجتىلجؤ هزات
 ْ اذن هتانعَنِتَي لنمككياعَن هندا سني كح نوكيا انما ليل ايف ةضضاولا |

 | اف داذاكا جلاش هسا حمرونملل ف تسخن ذيع ل زاد اًرصلَو اكشن |
 ١ نانّنكلوط هحّمرّوضحلاو هتدهنفارملا اًهنم ناتضال ءىدؤلا داماك تناك:
 | دلاو تا حظلا نيد هبال تلم ارونصط ةلبي سوو هانا نات! وكلا |
 ١ داهزاّصتل دك لذا م ١ذاقاغن هتدا ةزضحل وخد نمهخنان ف انوعإلاَو |
 ْ زنلكر اوما: هيل انا قت هنهلو ئاَعتهَتسا يري َنيبار خس اراههنو |

 | نوعان دف ضال او ةلك و دلاب مكواسو معلا هيلا يذلا انما |
 | واركدلاب ”'ماطا هداجاوزن نيل عش ب مىذانا تاسللا كذا تلددجج ١
 | تلا هيدا نق هارّسولاَنش هندانا اهيادرنتخسم ناكنالاو توريدرحا مهم يرن |
 اونو ةييجل دتنمول ثمنا مش واذ نجرلل تناوصاالا تشتم إقن لاف سنا |

 اددنوت دف انركك اكيلباَكت هند عّمروتصلل ةذاممل ل من« نا )فد يللاغت هه عم ْ

 0 ةاد لكنني ةراثو ةزانؤها اريام قرا يعد ونصللا هع تاكا



 1 دف خ6 م للا ع ك2 وع لا وعلا و د 2

 ا اخفي اةطهانسو جلاب ا ترش, ادقو هجوم الرجا تاكل كرولا تاكل ١

 ْ ويلان ملانبدهاانمالزز رعب داع تل ْداّسُو ادحلو انسعن هبت نعرض منه حم حم ا

 | تاناغاس ءااومنل سبني مئافاوسش نول لها كه ها غد لاج شتا حاتبطا
 ليلقي اهيفالةههاكتنذ اجلا ةغاسو لّيللاِف ةءاس كلل مجان ارمهاك

 اسداد يق وفمادأ تيدا يارب اكركذل اب هن افذا عازب نا ور هل ل انني نا بجينم |
 [:انل ١ |طيسلاوا نبال ازمانا لومي نوزع تن و ل يللا هج اهم هسّيمانلاوا |
 2 داب ةئففاو د !ةيركز دن ذا يم ا ا

 0 جبان باكو ندا خيتلا#تلا 9 خل اك نيئيعلا تب تطلتنالاغتمقا لاّساف ١

 انتل ىلا خف ناف انها نكستبو يطا وتعجب هل كايا جييلاغن هساركدتي نب خيتو | ١

 ا ركربكهلكاتكم 5 تم قش هسشفد مط موا هللا الو ١

 ا 0 كه دع ْ

 ا زةوهايا ل اجلا مسرومو خلا ةناما دل لصحضإ ةكدادان :.رالاوم ملط امل تلا انما ا

 ١ 0 دال اذار اجا زهر ختام هرونصحو رّوصوفانا |
 َّغ اداوم كش ؤخ نال ابامطتةوالاشلا عم حولا نييجذل الرحل احجام وت نانكدحتا

 د 2 دق د ثدالا رحم عر اييخالا ف[ تمم ايلا ارككلاو :رطاولل هنعوشو

 0 000 هتازكلن قلن الكنز يعاد سجل فد تضخ ذل اسر كل ذاشمنو ا
 ا وا تادايح لزم 1 سيل امتسال اردا"ةئرع موس اند هل ا هداج ١

 اخ كا د وحرف هدئلا اذ هللا اك مولا ههلاان كدا امم حباتتلاو ١

 ا ًاعاهلعؤلاههيبلخل اذل اك ترتخ رتخا ذا عبو *تحاَو :ىييص ا وحل جوا ةرضاو ذل ١

 | قنا داشمل ملازم نجلا وكف نارنلا توازفبنيزلا ومما داحا دلع قد ساهلا
 ا ايكو ملف ناطّرشي ةجر هنيّسعو ةرمضلا نرشعُم اجرا ددوطوأ
 ا ا! شدو ناكل با فران اكن مووَصَح ه3 محض دةكيس اهي ملف اشوف خلا مالكوارخا ظ

 1 ديلا نهرو نحو وانها اجب تلح نائدجت 5 نود ضع نال هلالجلاب |

 ١ اقاندداي افرعنا ذ نوك احسحن مود افارصحلا ةالَصد م نمورسمتلا عولطولا ْ
 ١ | باس عازم بتجيال هناف 1تزعشاركؤ اعةتظاولاب اا كيا ه]ليبلانم ١
 ١ امال كد فودوف تال ءادعامو تابرل كركد تفزوال رجل او يوزخالا ري شملا ْ

 ا ١ لباد تان -- ادوغللاو تا ريشا لكأو يصاخملاب هلإضيذ نلاتدعضلا وان :لا نع
 ادد

 | الك هظنلا كن ئاجج اهي دظنملل ناك ةنغدلل هال إءانط ْلَصَقَو,ةزطلا طتغساو
 | عض ةلكوهال مهلا ل ذب وص وهام ملا ةدالو كلل زا ئيش مل خت “لذ اه ١

 ا .ترربرضص انلانا اهحّملع يلب اصاضخ ذل >2 وام ولك

 م موف كل ةكاذلل كيلا ةوافؤذ هبط يؤتلابتاردب الك ةئاذؤب |
 0 رك ادع وير تمر مو هحم ةيا هيبعت كانا يكلم |

 ب اكام ترك نكي تل ةدهن د م تهبزم هد ذكي و هن ذا 0

 ١ انذاممداعر لت لمدال هزاولا تار ئنغمر كي ذدال حجوا فرحوا ت نا ةلكنع |
 نال كلك ةروصو ت3 اق هاسلب الة هلْ موالد :ظنفدو هع ١

 ١ تك نمو ملدا اي ينيج هدكيا



 ولو الإ 2 ع نال دنهل هكا ْ

 هل ياجإل اماعرلا وهاظطلل ا ناري ال باوَضإ )لع هلا هووئضن هنا
 ,مساحل ذلي هللاءانيصّدُو املا جم اذا اتم لَم مسا يي ِناَّحْ هجرك ١مجيساب

 ظ نا هب ظوعللا نحلل ادنب برضو رخا نيو هدد ول كازا نا ننح نايل انهن
 | بتل ف فّورلا ةيصانلل بكرا اهل وماغجانمنالا ذا انش لئن ال بردا
 قد راكم هلربال يوكل "ضروف ذيج عكا زها زإلا كنب ل يعم
 ١ ١ دلاؤاَم هّيِمنف العا نفوس لب ابا اجزامد عيد ةلافامرما هرم رفح وإلا ءَيلاك

 ١ هندحعم ثحغ هلجرو كروكر جدو! ضرالازعءان وغؤمو ليما قزعدسار ١

 اتاك يبعتمم هب ا ههيإت هننتلت ندب هة شام هّبباَظ نيل ةذاحبو جوتشي
 زايججاكاز :ل) طخ الك تاّيطا ردو الاصل نيددولا ِنبَب هس .واجتنبكتادتلالا ١
 دام 55 نهتم نعزخل نافذ هستفم كما دامداكانته 0 قفدكدو يللا

 | انهزم فاراكذال دنيا هايج اوعاق لاق انركوام هس: اطت يلا
 0 سال باف اخت .نابلجلا كا انلاطٍجي هدافاددّم حسو اكد هل كالا ةيعاكتلل

 دههاؤرجن رض مركتحال ميه واض ةيج هتيقلتسالا ام هولا عيب م تا قت
 !طجب غافر اكدالانم َكيِغاَصاو ءادتلئفنال امثك اهنف طرب . ظ

 | نمو دهنيدف افا هلبإتلو ا جروزاملاوا ينرحتمال اك تلتمس ارضع
 ْ نسيم ىذ ة أشنو هناك نا كانا لعتشلا زها

 | ةنشاخ هلظنهل نم ل ايخؤ نوكشلا كة ضورحنب يه نهال 'هتزوجرشن |
 بولا حيلإ ذيل هعورحر شن هنلعتلاخا ام ه اتم نكي ناوابتما ذاك
 | ةاتسوال ارثخل عيكيفددخم# 5 قصاغعانمه ري جالاربعو هلظعل تورلعة اثنا

  ةزؤعيسج ةئيتنا !نوكتف ِتلغالاومَت لاين هل ارو صب هظنهو هر فرحا
 | دادمتمل هتداب هناكنزز اضزم دنهل و ديمنكم فكرا ةنوصيال كدللا
 هموجربلف ةنهالعلا اه هل نكن فزنحل هناك ذلتا كاكا ٍباَسحبرتجم
 ىننا رضع يامل كل نلرا مى هبل فه شنب هللا كني وهاناورالل انه
 ْ 5 « تداخل تر هددرلو ء ساي لحال كنان كل ذل هانم | ا

 س تو عرب لا غت هناروسغا ايدعو د ا
 ْ اىازووثالعوداننعا مدعو يلا خت نسا ا هتطاسلاو ةزهاظلا روما عينج ىضدئتفد هي ا
 ياس نوف موفنع ا ناكااّوَس ندد /
 ربا مدّروار غاده وانيدس ثمر ناد ب هكسغعو تميل اثلا كلذ زم ١
 طه سه ةلاضالابلخنلا ناكيشغ احل جان اان تل نزع انياب مص 1 ١
 اركان عذاط انا يعن هتنداراب كل ذاونعلتا نيزاله هديُ د هنيةلالجتم | ا
 يعور اة لاخوم كلذ لوس ئينت كاد زميي سبب دركلاىرنتا | 0

 دعب هيلعألف اني هايلاةنامالا درتند حبر لدصعإتم دز ةزمضحيلا نشيد
 ساما عنمالواهدرو ه١ هموم نم دي خوض جام تحزم انطزوجب تنم تالذ | ْ

 مساج هل تكي شاف عج درعا بزكا ذا 1م تلة يظن و كما ابد اقناع, |

 تت 0 جعجع

 سلسل سلس ب لل سس



 03مل وهو هتييزمارجااقن هلا بطعم هدمعاج اهزكباولعف هباونم ف اكول هنا دوب نال ايو

 * دنع هاتان لذ هلع تما ل نو هبط وسبا قا ذاق كانيدلان ني الدال اننا نا خاب

 ا ناو جد هرمأب اعاهلاو هدر هنمرزوعراطعب الثا 000 نييك ونت ناكو

 طبيا ولا جبور ال اضل !1ةنز كح: ككل جبوزحإلا ةزعب>لا ابلط )جا نمي 5 دبغالجإ هاغا
 | ةتقيظد ام ابين د متّؤممالاشناقاالا هباورما ام عجن وصلخلا بحل الع امو ها ديل

 هيج هنرحرما لك قولت نديم نيبدادللا ةين هورس حم ئنل ميأم مدحل كلدو را

 هوو را را رج ب و تا ا 2

 | نيالا حشا اق كلذلو هدوايك اف ل نخا هنماودجول هارب دن عمن اكول ديان لان
 | ملاعب هثبكأ اا هتودإل 0 أكف تصاَمِل مَن هسا هّميدئحلاب |

 | هلؤفؤاكمادال او م ةلزئسم ت؟ ذامرد رمال كلم دعوات دس ا ١

 ببججج

 ١ ءوبتسلاو ةلئتعل اذ هعوقوو هعادلا ةلخنملا مْدَع اهلا -20002 |

 / دملزانغ اىرتجت كوءرحا تضوو دنع حب ملام تقاوؤ دنع جن اعرو * هنلحسلاتالن“ | |

 وزع 4-5 طاهاتصمزم ابره دن انكي غو درا دمعإال نايدال ملعب هلناهّحَر ا

 ٠ احلام هدرا م ٠ نجا اًدوعلانم هاما

 نا القتل تعول هوا زم اشف “ب
 ا( | جبت نهبراو ع تتجاد ناار هداك انهو ةروكددلا تا الخلا نم بصق اك جا

 رعاناو اناا وخال مي درماَوَداكَن هتلاؤتشعنماوجراو حنو هيلع مناط صدم ١
 زازا هزهؤاهثإ كا نبل نذؤنج ةئطفع اف كحال هلاؤاظعاتقو اىتمئساخ ١

 ااا كام مجالا عماد تدخل اهب عا ومنفو ائلاعةنكتن ا
 , تاكد اهيااؤلاا خول ذا مث «ةنعدئللاف هت كد اكنيذ راحل نرسولا ئئلاخازم

 : هو هللا ا تكد تدع ٍترهر 4

 ا 0000 هزحو 572 ب هبأتعلا اوت ع م ا ١

 ايضاَكِو مكية طاوا تافوال اضم هنحاشنم اهلل اطرشن هن ايي نددال فرخ -

 ١

 | 2 َنعَو ودل تابا نبي بقل اف ليسا ةالضااق تاون لع اوطم اكلاقأ ا

 ١ صف الاه او د تلا نال او ىتمنا اهيا ننؤاهصناعتل |

 ١ هيعمل هحيْسيم هلم لالا انجي اع همالكو هرح نم دج حنو نكما ام ْ

 ا نري كَوب قوعِفاَ هتاف ةركانماز دَحو هع اهب نات ممادشل لعاال لب نامثللا |

1 
 ا ةهل انك اثم 1 وقم كاتم لت هلأ 0 هنجرذ اع ناكنلكب اوت |

) 

] 
||| 

 | 0 سس نادل تيافن هنامز «نَوسيِلبَو دوووشِلَو نولكإبو هتعماهنالك نّونتحير

 )ا | اراّرم هطتضرزنف اكدت كلمال اهنا مه مثل نوزدكتيا/ صونوا اتيت محاطا
 أ ١

1 

 ا

1 
 ا
 ا

 ا ايتكةؤؤاق : نراهن ال 5ك حلوم اًيثي َتَعْضْوُو تنواتتتنا يي رونمالاذ

 ادهاعع ناكاذاو هاهي نون عر رضي موا اهب عمه نملة عر مدي ” تاكد ءاهوك وزب مل
 ١ ناماةاز ايينالا الا اهب ذوي كتوم نك اند ١ادنهؤ اَهاَرامل نوبل قل خنتلوَْب
 ىلا لوَصَت ندادعب ىلا و يدب ذر مشو نيرا الاخ ائارول لومي 0
: 

 0 م

٠ 

 ١ ناك لات خ هنشرورتهسال هتسو تلعن تصمم لوس الا نال هديل



 اهداّتمل رشي هتلاثالخا هرئطع مت هيلع ساؤس نالخا
 | عند * تمل اهلا بر ههرئحلا: .* رتعأل هلماغللا اص بالا

 ١ ٠ فيرا تن نبا تش ايصوجا هاا

 (0 ناك للاعال ابان حز ءارتالا غني عود تضف اطلع زنى كيان هععلا ا

 :)تلاو خلاصل مدل نامل وتر عتومر جدل هولك ل نكا نيل تيل اهنبالا زم
 00 ترمزلال نرخال او ايد اْيق طسيلاَىن'هاطعا ام جيبج نازخلادركذا تزلزل

 0 كب .ةحانوتو هكيلعها لتصل د : نكد مزعج ادا جاقو نشل از انينكي

0 

' 

 ْ عاج تيدحفد اههتمانهشمؤ اي دارت طيس ةلزنم تاما هراعت يزمؤتلا |

 | كّوذاد :ةسناو اعلن لاق يدان ا ظعا انو انهما اشتم ةزشنتو ةزّسرهأا
 انهو هرحالاو الواي ايي سلط تاتا ل ييياَعت هحل نلَىَخ دا 2

 ١ اميلاتّمف ةلجزما هَردعم ورود [تازؤورصمؤ نازل ظنحتو لحل ا نري خلان 2
 أ ١ كاسل جوف اسال كولا نلازعاهبؤانغاف ةئانّمضلإإ لات هداطعا نمد
 | قراتجب مظد هزف كولملا زم وا إ حج هن ااهشمَو هيعرت ةزّئرنملالا اهبؤذكك سجال ْ

ْ 
 ١ تاطلتلاو يروا تاطاتن'دنع تتوعْش قاما ةرتكو يف سزعص حوتجاضشن

 ا يدا مدور م كل ةٌوْوعاَت اًعشاولنزعنرصوم ةاشنإب نعزي تايرب اخو «ءايناموط

 3 , ةيوتسوالاطاب كيتا وع جز لكيع لاو غلا اقوعح اة اغمو ع كوالا
 ٠ « لضم اايورالت«هاقانلل هاهو هريرعت مهن مد 2 ممر ةلبانفم يجامل اننا

 ْ :غاولاتللت 2و تسوق هلا - مىذاّمدالاَد فاول اقرجلا صح تّحنم كلذد

 أ ومنم !ينرالا اد غيلان سحا نم رف هيب ءاكيا تترك كل ذل و ةابينرال اد جنها ذ' نملك
 قالترمال اهلل تدمر نيس 0 ارعنالا حّيمجَو هتبتنملا ارم ص ىلاغت هّنداان نا عمشنا|

 ْ هتيم ابد ييددلع ةضتارل اللا ةييوساطا جلا هناابخسص اجر فر رابال |
 ١ لاجل ضعؤم داكعال دكا 21135 ءءلغف كلذ ناكو> اطع اهي تطحاف

 بسم اينالا همر سا ناو زتغفاولا كلذنم تاشربتسا منان تسارع ١
 0 هن دي كالو قسوحرا : هال درجإلا ةنبؤنللال كبح :

 ا .كااللو نايا اكناذوسبلاو .ءملبإ عنم انوع ةداحإب ٠
 هاابوالراتونْعاَو هعانتفلا لا معد تاغ اكولمانووتيبصو و
 ْ , لاذ ناكل ةانقداتمرخاحل ءانتءا اكوام انومدخاَق : م

 1 , دامدعج تلح صو ونمع هنعربإكألا يدعم م

 ١ . الالات نعيعؤنعات يداطالازم «م ءالمف سل موبانوحفشو 6 |

 | , للك اًعتودؤخراو توالاهنع# تزخام د انوعطقاو: |

 ٠ الاتات نيبو مدور ”ميره ا مزن مانضنلكاق م
 ْ يعلي انبانعاؤ هيلا م وب خفشاىانعاو ءاىنا هاتزكذ اد دضكنم تاببإل ةنهويرن أ

 | لوزغسادتع تنمو هوذوبلاؤناكنيمانمرظعاوار اذا 5 ملخلافزيإل ةغراشم
 / حرج جالا و هنعمل نم هيلع حان هللا الجال 50 فيجاس نكتدذكن او
 1 ' ادع هيلا غن هسا: 90 حاالت هماوةمالا|
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 اطل بازوومان يكب هجن ظنهم كنذيت'نآ
 ١ ا امريكان يهد نّملطال عمت نعنب ثرّقلا برعم ١

 ْ ههوفعؤعداقعالاو ” اد خاتع نوفولا اهب .هاكلا مخ ةنتيس ةنتسانم هدو هيِفاَحاَو ١

 | ماو ومحل هتد' ل تين وموال !كوزع هته ندا يزل ار يل وال ان اكرام حلات ا

 ا اا لاى هند وسر اي تتشاال ئاولاق' هلهبدن جا: لهنيإل تود ىو“ «هنعا|(

| 

 | اددالقنغلا يل هتداَقم ا رهو ديور تل هدو بايع 4 0

 ا هتناماك 1١ ةرشو# يي ا ايد يت يا الاطإلا ييَعوم ا

 انا قزعدسل تود دايما نه ةئ[يع ور شخ موم اكاد خيمشامالا نكت لوا ليجورع |
 ' هذ وع |ىملاب هدروهلا خيا ةأديلا هداكعز هدا خنخ نم :نينجب هتااوص هاون داكن ا

 م هوك تنل ندع اف تالؤدرتسثيب اكو باج رووح

 ا تاهتناو دابجولد» كج سور عدا زكا تنضج اير ملاح رفا |
 ْ د ع نامرلا حبإلا “لصد ىدوج تف ل ماسك *ااَقَث مش انا 1 1

 | | فض تكتل ماكو ا طوتعاف كرمال ةملاختما كنان زكاياجمزخ# ظ

-- 

 0 _ 1 ا يي 1 سس 3

 | عت ايلا يعن هتلاغ ةلجزم كانهم ااختسا ونضع وا نيني ناكيدالانالخن ١
 | داتتتنمل او عّرشا اًدنننمؤاكموا اق دّمد| جان ةملو تنل الؤاف اميككين ماثنملا /
 ْ ْ مجادانلت تّهذ اًههَْضاذات يسون خندمال نيو ح جااقالاعللل, مسا لارا كغرةزتالاَو ْ |

 | ايعراتت دزكلاطن اك قال انه 50 <دداف 'ركسلا اهماود انكي 5 رم ٌْ

 | 5" ىائازم اضييلذ هلدجلا ملوهزبيكمج امتع هن هنهإيضر عصام َعٍئدسَو هجروا |
 | تصامال توفت انما حاول هنداوى وْ عماوعمد ابد ثب كلا ناكرت ريب ١

 1 ١ نا ةغاس ايبا مغمض ع عطنا ماتا

 0 وجم تح يَراعْنايع احلل ةيجارإ يشن

 فرض ف ن تاتضكلل لافانتتكت خلص

 | عري تنام عيب هل اههماو هلت لاحت هتدا وطعام قاد واصل حساب يي ضرال نع

 ّ يشر دف هينا يا صوغخ زموزكب أعلا انهو نيت نحل حازفالأ

 دبا انو حج طا فق نان ع نا وزخا نال ت تدهس م

 د

 ظ 5 : ا قتووإديةطارتشدا اسد“
 | نيووخسا نهؤإا حم ص ١ تزّوا2 قل يؤ ذيع ةنوقحلاب يلح خمور هوو

 1 ع

 أ 1
 البنوك اهات كانك خيل ىفداعلا لاف ههرتم هرب هن هللا فدك نا |

 ا انراتضتتسالويِداحل حولها نهد ورنا ياتو هيه حمدا ناك اموات ملون ٠
 / امال اف امم تاع نوككدنقن كل نسله ١ك نازم نك" ةكيئانطرت ضع تناك

 3 ء«بلسؤذإلا هنا ما اسم 9

 عمار اهتواليل جوده فاشل هتلح اختم رو كيلا اشن ناحل زكي ام د نم

 3 يك ا ايي نال (َينداواَكَت هندا اخت تمزمت اعال لهانم
4 ١ 

 هج



 ! م ءاضحلا حلمت اخ افا ىف إل رخل ةرشز كالدزم و ظ

 ١١ عويس لكل لؤفاد كلير تس اف بقل خزمدخنعونعجب ناول عنز وسال اردكتم | 1
 ١ تحرر ودنا ملا قصر قل وفا ام ارئركو هيبيبض هنمزل اتم ةرتظالز هي ١

 ْ ١ تلقا اه ركويتقلك هاؤمعج جف ربكلو يللا زمنزحالاو نيل والاد
 ١ ار عزم هد درب اخن هنا انؤخانتستمالا ةيسس اناا ماي ورعمطا يرن داغر نع

 ١ ملال امازييكديزحذلال اياوخاب ةزحت معمنوؤف 0 كلذلف لجلال
 ١ نم كاف هّدصخم سلا كداب عكا ناب كحد نيب وتعا يا 0 02

 ةقذعرا اعارتتكو كرخنلا ٍبازعو اينرالا يزخر يلع متتحازم ايؤشنالا نشل ناذ ا
 ١ امارثركو ردا طلاو جاك خول حيمابؤ ذداو ضرالا نيمار افك !

 ١ افذخاالاعدعتو ىو ذ بيسي تنز ةناعااحازتو رصماعدلز انما اجلا مح جالا لانا

 ١ اضن اذ دتاك قدك حولا صال انوش ايم ناسا كل انورتع

 | ىنمي د اهلا رط" جاضم حلوت بالا ةنمرؤتمؤؤ مرثغنو هعشاو'نانملا 0
 ٌ ١ اهستّدلل نومنسا وه يري حا قرع جدل ككل ماتقمرخلا خبال هتعمل 1

 0 ١ ظ طعما: ندا لاكن هنا عبر انماوو!جرينرع هدا نحر امضاَتَن نالهاب تعيجانلو

ِْ 
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 ْ برءاوتو مهاتلاوهالّصلا هيلع ئسوبرربملا ملا لانو ءدنلو |

 ١ يلو تناطرالات تاوهتلارطاف ثبداحال اليوان نم تالت كلدازمؤتظناذق
 ( ماننخ الضو هائركداماكعززخ هم ياض وما اليس خف قنوزحاملاو رايتدلاف ا
 ظ احتلال اي هيلع جيزاغت هدا مخنا ايكذ طنز يبع تاما هتالا هن 550 ياا

 اال نإ خازم تاق كت فرع هدول نعول عضاؤن م لج رع مجرب كتملا جاو ماي
 ا دن ريما م ماع ماك قلل عدلا ئولطالا ةرصضتمل اكن كلذ ءنيَغا

 | هجروات كلّدلن دليلي اخلار ينتج تغلط ناجل بورش موصل اهلا زا ١
 ْ 06 : مالت 2 هامرايخاا اًنيال نم يلاّصلاب هنتوا لاسم هانؤني نالحّوزع ١

 ا | ةيككا حطت هال لالاراعطع تو نا هتنحيو عيالي الا مؤصسللالاخادنه ناك اذا يخحإب
 أ هتايين يت معه ستجلم يلا صلو اينبالا نم ماك كالا جر هذذرءتلاثمإب |

 ا | مانفشادنعا تبلل النشا اهيلطتيدفزلا هتعاطو متضابس توجع
 فيزا هب داذارجبمملاوا اتميص اكل ابيإلالا نااككل انفه تنل كرارالا هنهزم ١
 | ّ 5 و حد اما م اجا نوم نا نودئفز لاو حجرفعاق عاب هاي

 د "هم اف الع ول+ قل فالاطا ةعسا ةناخلا عد ىِقِب انش هدا اًهسإزم الك
 ردخاّتلاَس كلاود هافانا هالصوم !تفداجج د ابل نشمال نا ليه الوم كلذ |

 لقا داو تذاع كادن ةنواكببق ةسرجت دابا تي زش نا هحور عولطرنع 0

 ا ءارخ تالذِدجي مناف هتدا هاجب ف ذلك ند هللا سال قؤا هتلاالاءلاالس

 ا 5 6 او بت ّردملا نت وطساز دق اغادترالا هذ هوا فوق ناو انرزفاغاض |

 نق هدا نأ قاراصت قي تدذ تلقاغاو يتطملا مو عمات باينموعىبتإ | ظ

 ١ ازبلادد امامنا يور وفد انين حانأد نود مؤذ تتاكمؤنعب طزال امدح
 | ضرالاههازسم "انج كانخي ٍنيرضحا ني در جرح دش

١ 
 دناكم لج ايدياعونرَم |



 عيا لجماغيب اتزان قد يعظ !ام اضاف ةنزخا 0

 ابوالاك مايل ا مونيا امنيات ئفو مزال اهنا اف قيداخسا لنه يح ءلح

 راندا هنع هدا طر سابعا دب تكس نبحمار نمو دكب بطيب فافزبتل د تاكد |

 دانطو زا 1 ,حولعو تاكالجي نا اعزمرمىرزتلل طق هلاك امكرجلا "نار خناكدو

 و راينا وَ ةماعلا رع يااا لالا هبحلاغن هتدا تسنح ان
 ند ةزداوح انف ىراوعصم ىو هوه لع دمالا هدهزم موف تيلي. اعومرم

 | 2 ل احدا مقلا تسخ تخت اهالّداَ مامدبف تعاووه طع موق تسب ئيزم تثلل

 نوصي علو وطُو تورثتو موكل موا واخبللا اوم مؤ لاقرعدل باور
 االيللاكح انج هوبومتثرانلا عصا تزفو ضم بيصور اخو ةدؤاوعسرت

 ظ دعت َبْفؤَعاَمٍ موف لع تلسرا امك تا نمةزا خس لعن ايدو نكلذراتب
 ورود كتل لا دطتكداؤلا تمايز مهول
 ١ افيعيِرالاى ْوَرَو 0 انرلاميلكأت اك اتييهاهذانع دلو 1

 تا هدر 00 ولة سل اوك م دوادواو 0 1

 ؟7قافيننؤمذ نود تشتمل اتيلهاب كاع 00 فهو اخا ابرطن افوتمتا ١

 1م ساعي عطنركو بؤ رشم هيج اون سبل اح هئيجطعيإلا اندحارظت ١

 ١ ربحت ظ60 1012 ة كرب تنيك ذا ازفا طع هسنش اًضفاد هتشثنمو لب و ودسا لع ْ

 ' رطمج هه عييطإل هني مبا عفوا التت هتلمحت يزؤلان لتنراذر كذاك ا

 جدا رجس جم

 ٠ هوه تاعاتتيلان در وو اريصلاىاتاانكتيؤدالب نعتبر زحؤن>هحيتع نواز
 5 رو نطرال تدان دان ان الك تداّصو برم نيمو يام يرلا ضر ابواَكَتَهنداثا |

!4 
 ١ ليبدو يمتاروننهانازخ ول ماظعزخ ا ام حيجِضرالا تضكو ناخداتنم '
 نسانلا اهبيرتبلكناحنانلا ةنإم موعدها تناك تاس ةلزلز جابز سرت ١
 ا 111111 انعتاسرخ هاب خذ ةَوارجفرعمشالا نر ايجياود اكو ا
 ١ ؟تمباعؤوضلاو اهات لذا مايا وو ةلماولا نتاطفسايدداهوراطلذنةنامزك أ

 ا عساعراهتلا نظم دبات جاوبانلهإي فا ندرازج حيل اتهتاطسخ
 ْ 0 سنحلا زرصعللا فاعلا مؤرلا خلا يجو داليب ينل نخل نيو مبا ١

 ع لا تاما خالق هللا وتخنهضانججكفيكف ءاضد دع ظلاله بود
 0020 ضال ليعيد كاع هتطالا سا لان نايزلا اف تين
 َ 0 / نال فال جدا عملا كتمها ن تازخاوب لهاجلكال 'نامل انه مي تّدسحلا عفو ا

 هم ايل هدا عبد الازم ْئن هةعن اك انرحل ناول اا نكد ونهب هنت ميسا |

 | تدل هناك الجال ضمرالا لا عيب تتخو ىلاغن هتدا ناوي ؤ 6 ]
 ١ عييم ع تمشي دناولهساد لوفي هننادح نيرا تقدالا تتعمو ارتب

 ١ نكاد هايج ع تبق كاهل ة تتش وفخساو مؤعمو نيرالا لها |
 ١ تارستسو ئامدوتللخا يدامستو د ذاهنا هنضع منع تنسب نس

 ١ تنام عع انا هديصجنمذاوما حر ”اوويلعسا لت هتنال وسو ١
 بنا دات دادفتكذذ تَسزِنِذَك داو ا للا يم هللا عل هوا لامن 1
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 ١ ةيانم كد اكلَع ف اغادح تسل فامتلا لوران اخو ةجوَجب لوز عمت اديشن |
 قو بون نان تنل هجر ال زعام نلت هئيلعمداو حما ف انضإ يدوبت كير لنا
 تعلو انين مصرا لهل حتت حبا ودخل جنت نا اكل مولا موتعسو) ضرالا لهل جك
  قلاطعس ايلا وكت اًييزؤداول خلا ةيبصعم 2و تلّنكق "هتيلع تاي
 نقلا مزضكو مهتعسو ضزالا لا دعاه ومعَو اهلعا يا هّيصخ كلذ تنمو |
 | ”متتحازخسارج اتلارّلاتن ماذا اعومرم جرا خلا هايم تاارجوب|كهرتنسملاو |

 | يصياملالاهنم عزاتنال اهنارمؤاعمو ون اياورالاَة شل اوليه ا دايعلا
 | يباح مف ل حةزعمنلا عاطا نيلكن' كلذ حانيياو 'هلاغا ةطساوب البلا نم
 | هلانا ةينيرتنب نال يجوع شوزند هايل بحل ةففءاحا نو غيل ميج |
 | اصلَوف ةينرتدو دجاول جر شنيؤي رسوب ههظع د تبرو ىسخمل اع |
 | 2 ةلااوانانعزمو حاطلاق اضاايانعلا تنل كانا جي هنطعمن»ا |
 | تالا دع< بلال زول اوه كلذ ةكح ني دج قافدن انه نك ءاعتللاَو
 | يماحل اب ةنجت اذ الع ةقرف هنكلو نحل 22 ضرالانم ذاّضحل اونا تهز صو
 | خالل اها و "تق علافن هتتعدل ىقبتيباينم اهمعبالا ننزل نم دل ايناح |
 | «تعالام ريما لج داكبذلا هلا تت هساي ور هنوكل علا كا هنيلع لزم |
 | ناروقرشنتكن اهن'لاحلاف هّصاخم جلا ول اناحلل ةهاضلايبر لري ستيلا ال'
 ١ تلاءاتنللانهناق مئاقهتّعضو جهزع هتيم لياوا كلب ماو جيإطلا ١
 | بيتي هولا وا بإب لع شزت كاب لكنا حضاؤتل ا نمديتعلا دو تنم اترك |
 | رن قي ءس انلانمدازنال قهام ارتفع وجرب! نس اشلا نودوه هزه |
 | اف مدو>ءاتو هنقحو دوت ساند ضع عسا روب "تلو تم دو تل يب |
 | للؤقب الحا حملا ا جرتمي كتالذب جيس اًمدلا اهيلخناك ةنلجإ مق |

 اهييشاذ اتي وه اخاف اهطعلزتريجلك ناو كاب ةيىسانل لع خد تذاف
 | تا تدم انتولا هل ضانء تؤم ونقل عمنكوما نمور ورح اريكنماذقق |

- 

 | | هاايلزن اذا كوهزمرحاو لك ناك "نيكل مة عدنا ىدرحتصمز ملطادلع
 | قدا هل كلَوجَتَو حوزال يطل اكس ةضرالاو خرتفريصم كيلا نمت |
 | ناالاتولفختيالا اص اي مولع زامل مدت ن هيفا وفق مصدضعال ان وك ْ

 | مجوز خ هروتمتكم امكان ازد 3 ناورسد و زدال عمال لرتا!بلك
 | يل لععرجبس زم قرن تكو توزع هانم كيلو نعول مدخل
 | ناىلادته عوج اد اكيلل نم بودي داكفر ضم جداخ و قبسفل  شلزتاح
 ١ 51 51 ب ل تل هذي
 | ١١ ؤاكنزلاسانلل كبواتتر وظن نسم تهمل يعاي ليل كنوصتو فاه
 ٠ تاندرس راك تن رايز ىلا نوثنبعو اين لا رادو حض اتصف وتعمل ١

 | تفتت مر وما نحلاو جتا اهتسنال "يسن رحارد ابنت ١ | تيران نان زتولا لبا دجال اراه ياتو ناكوتح هيلع



 انلكتشننر لا زق اريارإكالاداكيسلا هب تالت ::يلن رضحلز ترا د
 يتاشجا ند هؤرعاو داوسلاب هجم اود روسو هي نرجو كونا اوبن اربس ريحا

 ْ عتاؤخضرالاه تتجمل هتلا نادواو هتطاببلاو هرهاظلا“ هوصاتؤو كم مف ْ

 ١ نم وايت شا دكوجظنن ودجملاكلدلما حلات نا اهيسال يئانعالا ةتامسزم |
 اضاؤأ تعم واذ انلاو جر ارونمحررَع يجيد زعاناهاقا 3 نيكو اكاَعَت هللا
 ١" اممبال مومايلل ةرشبإمإل اسال "سل اً كما ال ىلا دنناو لوب هللا هن نبدا | ْ

 ارفؤ وما علسالا شعب نيد دؤممي اكدر ين تغيير اؤاف نؤحلا ضلاو اًذيعلا
 ْ الضام وحدايك ل حلاسنالا خش نعو هنع ترو مالا اناداقت هسا تقذ | ١

 ١ 0 0 لا ب 0 اخو ع ْ

 يوك

 0 دج قي 2 2

 و9

 ا لاننا نما طول : ةاك ديب هوان ل تدق 0 و ميم مارت
 ْ كلزاع هند لاذ يسال ل دبوعتسال د 'تانؤم توماؤ اك نارتثوبب اتمحازع

 1 يطول هتعضايض/ىبرتيلانيزعلادع يريَجِا نتملا تهوانمتقرخَو |
 ١١ كتم نانملغ ها تيكن ارز انه ني راد ةلَعَر عاوإَب ةنماركهتم |
 ظ يزف عفر امو لاق م دب ادهنججال ذاب بيع وتطور خص شاذ ضرالا هيداسبت |
 ١ عمم نزم_تتلخدو تونا وظفوبعو دخن هنن اهيل ؤ زمرال البعد عتضاو |

 ١ بقالات هتناناب نبال تعا هل عدرصتللا جا شتم: ع نيرا )تضهر ١
 ّ ةعاجو يتاح ذهجور خان جؤنرزمزالا هب كنف تشمل الع هتيبعد هنيلع

 تواؤرو زحمه نر ةضما خاف نونا نغتسم نجل شد ؟ورت ىرصتتساو |
 ٠ الز زو وخصم مدن دلل قوتها اكو دولا نع جيونتتنتم رهن وت دوت |

 ١51 ناكذ تعدها اتييدز كلامنا نتلل هنهذ انضيامزمدو «تناَميْخ هرزاإف |
 | اوزيص كْوْنَيَو ثريا عطقبو هدعورين خزي يدب ل يب قهنو هبات منيلع ترص |

 ١١ اشتالز هو اكداض وسل اهتانجتت *انعن اكل اهنهؤ توكيذا تاخاقان
 اًحاَئرحل د نونطبت تس ضا لقال انف اقتتملل مج ورش ةَرَمَوِلطُو |
 نعوزن كلدكو يسن هو سينال نافاخالافد همم ا 0

 0 هللا دارنجترتجدابي ثمانون جخا دا لومي ن اكقدادسا هج تركلا ترورحتم |
 اعاذاكد جلاكماب مق داعين ءفاقوزتمداتفال نان اخالاق كلة |
 | عفا . ءْوسل وجو هوسارف توك نا: هفاخم هرمانكانكم وبل ونامل اظن ال فا ْ

 و ةسار ور .اياولل تناك لِجوْزعمها حم مم ءاملا ةل تفند
 ١ كلؤاتاونع رقما هد :ويشَو ة للاكل هدا منوؤللا هرتز هه ذلكه محلل اهم ١
 ا طيوقتت ما وا هيدا ةلعد نويل ملي جوزعمشا ةعد وما طونقال ]

 ؟زعنالا نيد كلامزعةنكذ علاننم انها مث «مءاق لوما نوحار]ةوزعشا

 | تلاوات هتادكياح ح رشه موج :نريرلاززض دبع ديس نع يضرك |
 نالاكألا ف اخركلاو ناعاطلإ وت تزد انام حي ترا اسمها ماع مم

 | يال بش طع تير وع ةيجزمنلل ”كلذب 08 ترش وني خت قنا : ١



 ري تر هك حاتم نر دع سس حرم

ل ةاؤماب هوم عطلاتموسبا تاّيسْيفائاطن هاكخا
 تاكا 0 بدالاو انما ذل يولطلا و

 لانك اعنا ان 21 نعشاي تلاختاخول هناك كْوْيتْويلاعْن هش! نء اجي يرض ا

و وكت كنب عتعكال تنزل تلثغل هما جلا موببزموبالزم ظ
 | ماعد نار و لل نم

 ا رول اياءنم)ج ورعد ىع دع هذعو زم نذاب لاق هنع هحاو طريب دائهادتع |

 ا يرحاول نتا لاضف هرزم هبسار تحن ناكد يدان زل باتحيإ لاق اولا تينت اهنا 20

 ١١ انكيزلا اا صانعلات ك3 وعرؤملا دئرلاغن ههالتعل ٍبازثل لع هوععَو هرللا هاهزع |

 | هنهب بألا انهيياشخف ناكت *”ت احونفل | نرلاوم مثلا هنع هنعرؤتناذكه بايخ دع

 | دج تالا مال ازعانشل دقو مهر اًعارخاىا ايبلوال 'ئاجنيإل ايوتانل ان 2 هيدلا

 0-2 5 1 تدشنيب اكفنا هدعدتااينب ين كلارا
 ١

 ٠ دهب ني عشا مولات كل هيرب احلا تلاوه
 1ْ . :ترسواخبْسل ٠ تيل زماغولايف عج :

 ٌ ٠ ديم اكرئانل اننبتح هاد نجلا يشاع * |

 ا دقن واح اضع نيِذراَمضِحل وف ةييرتفب 5 نيرباا ناب ساحب تعب |

 ا اًهلالَو وتل إئ اذن 2 ه2 ةنمداخ ابدل اًييدلل دمع كنالل انت كلذ ملائم يدع

 ْ ا اناآب .تراكتتكت فن هنغمسايزمر جبيل هيلع حد ةنافو تدام هنا“ هّمع هند يصر ْ

 ا ةوتشوافدا تولع كد افذاغم العال و الاحلو اييرلانم نم حصان« لاخام كات ههاحبَ ١

 | سظن نبعناتبعام!ه نمل نوكب نا غيب هنا ١ اراوم لل هذهؤ انمر دن ءايقدامهلع

 تباعاطل رصف اًسِايَعَم اصالنم تكترا امدح اَحَن هدام وفعلا هذان مشا ا اهب

 هتتنحلا فل خال او ةعاطلاييسمنم هيلع )ضن عَن ها هاطكعا اًسيلا اهدي َنَعَو

 هتافدحور عواطيملا اا هرم وه هاظطعا اًسإَع يرو كشينل كلذ هزر ض حارشماو |

 ا اماهج لافت دب تدي نيت نقد نال 3 :غاطلات حرشنبأل هليل هديلعيا كت تار تفعاتول ١

 يل ل ع يحمل
 | ذخاوإلك ترارلاف اتجاة زينا ٍمَسَو هيلع ها صب هلم ز هيلا هت ههال اعنف |

 | يهل لرأي 0 ا انيلعظا ب الة ادل ان وسبل

 | تافنتما نما هلعر دامملاَد هكل ذوو ةدااتش اذكسو اتناك اسوي انين تطل

 | !عطذاة0 دب نؤرتمالا3 اعناتتو اكل اخ عوج ايفاوكحرش نانا انه اتاك |

 | اراهظانالو ءدرحا شل انخعو هم اثعتشسا عيال حوعا ملطف حّوعاصح اثتغلا ثاكاذاو

 ' مدس هرح رهاظلا ةلوّدو انباقو هتامّئكلم نيذلا اشماكح عساي! كع
 ديفون اة تاخ هسضواّر امن جاكلااَهْقاًهاَسْفر ىنلاث ثالاخحلا عيبج ٍةلمان قكظنلا ْ

 | قد اعلان ةنيظفلاو ةايبرَم اكياغن هد ارفكتتسيلف هنع دارا كيلا

الكاش كن د رش ل ازعاجراخاردلو انلخاْج نأ ملعاال هب درج ||
 | اتعؤلخْنمو كيري 

 | كإياقلظرمت كلن هدشإب حنو عائل دن تدل هار ىدضمناك روصو وانك |

 | انا الو باكل انه ده فالخا تاشذف هرصاحللا باعوا لع ادع كبرموُمَن نائل ْ

 | ؤالاعرو امينه هيك عر ع+ تفز دش لع نب دارت دلناف عتب ||
 | نتاع نال سو هنيلع هند تسرك كيني دن علاوي كتنة نعود« انته اظيؤعتللدل



 ّظ ميدارا لك ط صان اباضنااخ مل انلكاجوزعمسإبلاسااناو ءامهعكل جينا تكيناف اهب |
 أ لقتل صمتها لكسر درمزموجر اق« ,تللر جازم هنن جوعيل ةنعاسس اولا
 | رتمنبل ذة تالهاط تهاخجامم هنوضعوا ءؤ سا زجف سيئ دس احوردعلكزهياخلا انقرتا |
 | ةطرتتمؤ 5ممؤممهلاو ئيئاولاو هؤر وحل هيا يهسحلا[كفاولتضاكدتفةنعلاطلل نعمان |

 ْ مهلعرش اياك انه تالخاي نوازل اب مهرماناق هتمالا عج نع همز تنك يسشانك
 ا موني ردبإ عام كلما خي اوزان ار قنث مما اهنيارم نّوحصل توبيهلورتمزم |
 | ياكل ةةبطحو تاينرماو نيدداحلن ود نري قالا لجن هاهنا عمور اذا |
 | وعر ني وعو عوقولانعرداتلاةن اييصدك شتي هوعبشاو ناؤحالا اهبب' كل اودعاف |

 | زيت: ضابإتامز حلب نيج وزع اواو دونبكيف دوكتالرسرلاب لازال تربح انا

| 
 هطئيبرماكانحؤف د ىلإري مماجادلا مهمالو هيبكلدِب مهدنع عينيا مهيد
١ 

 ١ رولا طفان أكان هتنادعتياجرالو اقالطالايعمتدا ةمتيترول يوجع ناو |

 | .لشبمسوإلا ننتج ادخاو ام بتزعيواسايع ستورم ندا ةدماشلانهؤاخلا |
 | هركذاملامل ةنيتلاب لاو مادا زمني ةنركذ اش عبو نوحلشلل متت طازم
 | هرعزم ةرظفكن اك يزيإلا نعل تانمإع دب هتلازم نكت كد نا اكامتبحح/يازم ةرلك
 | كيال اِتبالا تالنلرجتمةزطتكن(قداسها ضالخا جم ناك نينيرإتلا ئفالخا
 | دب اذن ذونلؤلا مدام ارك تكن كلذلف احيا ةنضتاود خخ ناقل نلف
 | زان كل سرق دوو «اتدنؤع امي ناي ةداحاغت هللا لع يس نممددتل اهلياشماا |

 | جال ارارللا هنهؤ اَهْرَساننإوال ' تاكل اروعالان كل تحْرَص منام أكل اذنرغمف

 | اًنامؤدتافإنف اهناخج عر اْتخ تادؤنيلاضتنالو كلذ |نب هدششمل كب |
 أ لاو كل تركدام تل كو زع2لؤناَمَو قس اف اهب ةضلخ زف ياي كذطعانت ا

 | هاذا دهرطلو اهتااناهنلالو تبنملاكاَمْتاَدطاناَنَهَوْنِإ ا هتندحلاف هئيهغ | لن اعتاد ورع غال ىانالا ليان درع ينل نمهتلخئاسم وتكفل ٠
 | تاتا د شنو نه ؤ مدل هنم حلرتملاتاكقيلاخن ههاهحت ىلوملا تسل ١
 | دع ضئدياعتندو ىنتست تسال والا جبر تم دس غماشلا نيا رشم يعن ادخن! 1ْ

 الع غودك يؤ لويو ٍحَسَو يلع ند تصمت وسر امتدت هز نوزنعم ١

 | فال تمايلسمادم اخيط ابل الع نمولادبع يزل جرؤمعجارلا وايضا ١
 | "نين انهتلا لع ةنومُو هتبؤق وْفَوحَسَو هلعم حاشا وسر انعشاتم | ةئاؤزتخ» اسفل لاربع اًنمتاس اذًضْوقدلا هغلطف فئادكنمارمتعننسم

 | تقال قلل نيا هلاور غب امماننخ هتدانسحا تلال ادججت نر شعَو هجر اسس

 | داو لذا. هوا عتاد دع سنو نص هاي رين اديس كنتور تنال هال

 كاك

 نإ |درلإزت تت تسانمزك تاس حم ده تالع امو رسل! يف اح اربخا مكالذلف هدَح

 | النحلاو نال تيب ضب تتح ابك عاود ذأ كيل وباكاانقزم جار ابابا

0 هز فذ ىلا هنلمف تنزاكزما غغتتسم ايل ضمادماع ْ
 1 ا : فهلا ظرتعر اًقنا 



 يعل ديو إرسل نواحلا كن نع تخف نوال كذالك
 | جة دان يلع دل رانو لس سمي 'هتتو هع هلع ياليل اكلوسَتو |
 0 يَعلص ملا“ هلع نكره اًمددَعَو' نوكباَمددَعَو ناكامددع سو هود |

 ْ مييمادإ انديحلا يطع و ميل ارنا اندلع تيلّصاك دي انريّس لا طعو دم ات د

 ايينيع ها 0 ل م ٠
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 .ي ةيوسيوتيسنل لقال دينا الاب كاسيت » ل 0 0-3 عمل هرردمل و ديبأل هنالك ينم ةيوتيبملا هي ةةيرارعيرنلا لعب ١١ 0 ظ
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 >« ىنلءاللالسنالل 7 كيب هلع ةلقلس + سيرتسلاب ايم ج ند
 اننا 7 |
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